
 

 

  
 

        BẢNG BÁO GIÁ  
PHẦN MỀM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 
Kính gửi: Quý đơn vị 
Chúng tôi hân hạnh gửi tới quý khách hàng bảng báo giá Phần mềm Phần mềm Dự toán ngân sách nhà nước như sau: 
I. Báo giá : 

STT Diễn giải Đơn giá 
(VND) 

Số 
lượn

g 
Thành tiền Chi tiết  

1 
Phần mềm Dự toán ngân sách 
nhà nước ASIASOFT.VN dành 
cho đơn vị trực thuộc 

20.000.000  01 20.000.000  
- Lập, gửi dự toán online 
- Nhận kết quả phê duyệt NSNN 

2 

Phần mềm Dự toán ngân sách 
nhà nước ASIASOFT.VN dành 
cho đơn vị chủ quản  

40.000.000 01 40.000.000 
- Lập, gửi dự toán online 
- Nhận, phê duyệt, phân bổ dự 
toán, thông báo kết quả cho đơn 
vị cấp dưới 

3 
 

Phần mềm Dự toán ngân sách 
nhà nước ASIASOFT.VN dành 
cho cơ quan tài chính 

60.000.000 01 60.000.000 
- Lập, gửi dự toán online 
- Nhận, phê duyệt, phân bổ dự 
toán, thông báo kết quả cho đơn 
vị cấp dưới 

4 
Phần mềm Dự toán ngân sách 
nhà nước ASIASOFT.VN dành 
cho Sở Tài chính 

 

130.000.000 

 

01 

 

130.000.000 

- Lập, gửi dự toán online 
- Nhận, phê duyệt, phân bổ dự 
toán, thông báo kết quả cho đơn 
vị cấp dưới 
- Tổng hợp dự toán NSNN toàn 
tỉnh 

5 Phí thuê bao hàng năm dành cho 
đơn vị trực thuộc 5.000.000 01 5.000.000 Hằng năm (01 lần/năm) 

6 Phí thuê bao hàng năm dành cho 
đơn vị chủ quản 10.000.000 01 10.000.000 Hằng năm (01 lần/năm) 

7 Phí thuê bao hàng năm dành cho cơ 
quan tài chính 20.000.000 01 20.000.000 Hằng năm (01 lần/năm) 

8 Phí thuê bao hàng năm dành cho 
Sở Tài chính 25.000.000 01 25.000.000 Hằng năm (01 lần/năm) 

9 Chi phí đào tạo chuyển giao 6.000.000 01 6.000.000 Đào tạo 01 người/ngày 

  II. Chuyển giao chương trình và bảo hành: 
      1. Chuyển giao chương trình: 

• Cài đặt phần mềm. Huấn luyện sử dụng trong thời gian 2 ngày. Thiết lập cơ cấu dữ liệu phù hợp với tổ chức 
2. Bảo hành chương trình 
• Bảo hành chương trình trong 12 tháng 
• Dịch vụ hỗ trợ đảm bảo cho người sử dụng vận hành tốt chương trình thông qua các phương thức: Điện thoại, 

Fax, Email,...     
• Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phần Mềm ASIA 
• Địa chỉ: KDC City Land, 60 Đ. Số 11, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phần 
Mềm ASIA 

 
 
 


