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Dịch vụ tên miền 
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1.1. Giới thiệu 

Cung cấp dịch vụ bao gồm đăng ký và duy trì tên miền như: 

- Tên miền quốc gia: .vn; .com.vn; .net.vn; .biz.vn; .gov.vn; … 

- Tên miền quốc tế: .com; .net, … 

1.2. Lợi ích 

Dịch vụ tên miền giúp cá nhân, doanh nghiệp: 

- Sở hữu riêng một định danh chính thức và độc nhất cho website của mình 

- Khẳng định thương hiệu qua website có tên miền chính thức và được bảo vệ 

- Mở rộng phạm vi khách hàng trên mọi khu vực, lứa tuổi thông qua website 

 



TÊN MIỀN QUỐC GIA 
Phí khởi tạo  

(VND, VAT = 0) 

Phí dịch vụ khởi 

tạo (VND, có VAT 

10%) 

Phí duy trì (VND, 

VAT = 0) 

Phí dịch vụ duy trì 

(VND, có VAT 10%) 

Tên miền cấp 2 có 1 ký tự (*.vn) 350,000 0 40,000,000 0 

Tên miền cấp 2 có 2 ký tự (**.vn) 350,000 0 10,000,000 0 

Tên miền cấp 2 từ 3 ký tự trở lên (.vn) 200,000 88,000 350,000 110,000 

Tên miền cấp 3 (.com.vn, .net.vn, .biz.vn) 200,000 88,000 250,000 88,000 

Tên miền cấp 3 (edu.vn, gov.vn, org.vn, 

ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn int.vn ) và 

tên miền theo địa giới hành chính (vd 

.hanoi.vn) 

120,000 66,000 150,000 33,000 

Tên miền *.name.vn 30,000 11,000 30,000 11,000 

Gói dịch vụ 1.3. 



TÊN MIỀN QUỐC TẾ 
Chi phí khởi tạo 

(VND) 

Chi phí hàng năm 

(VND, không VAT) 
VAT 10% 

Chi phí hàng 

năm (VND, có 

VAT) 

.com Miễn phí 260,000 26,000 286,000 

.net   280,000 28,000 308,000 

.org   280,000 28,000 308,000 

.biz   280,000 28,000 308,000 

.us   250,000 25,000 275,000 

.info Miễn phí 280,000 28,000 308,000 

.me Miễn phí 690,000 69,000 759,000 

.tel Miễn phí 380,000 38,000 418,000 

.tv Miễn phí 780,000 78,000 858,000 

.mobi Miễn phí 490,000 49,000 539,000 

.cc Miễn phí 680,000 68,000 748,000 

.ws Miễn phí 650,000 65,000 715,000 

.asia Miễn phí 390,000 39,000 429,000 

.eu Miễn phí 280,000 28,000 308,000 

.co Miễn phí 700,000 70,000 770,000 

.co.in /.net.in /.org.in 

.firm.in /.gen.in /.ind.in 
Miễn phí 220,000 22,000 242,000 



1.4. Lợi thế cạnh tranh 

 Các nhà cung cấp khác trên thị trường 

như: PA Việt Nam, Mắt Bão, Nhân Hòa, 

… 

 Lợi thế cạnh tranh của Viettel IDC so với 

các nhà cung cấp khác: 

- Đăng ký nhanh gọn, tức thời 

- Đảm bảo quyền sở hữu tên miền cho chủ 

thể 

- Hỗ trợ 24/7. 

1.5. Khách hàng mục tiêu và cách tiếp cận 

- Dịch vụ tên miền phù hợp với các cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp có nhu cầu dựng website để định danh 

và quảng bá cho đơn vị của họ, đặc biệt là các công ty 

mới thành lập, các công ty tư vấn quảng cáo hay 

lauching sản phẩm … 

- Tiếp cận qua các kênh quảng bá, bán hàng đồng bộ 

kèm các giải pháp CNTT&VT khác như FTTH, CA, 

Shop.ONE, mOffice, … 

 



Dịch vụ Lưu trữ Email 

Email Hosting 
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2.1. Giới thiệu: 

Dịch vụ email hosting cung cấp giải pháp email với tên miền riêng, hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu về số 

lượng, dung lượng, email, webmail, mobile email … với chi phí thấp, tốc độ nhận gửi cao, hạn chế 

spam, virus … 

2.2. Lợi ích 

- An toàn và bảo mật cao nhờ chứng thực SSL 

- Đảm bảo hoạt động giao dịch qua email thông suốt nhờ định tuyến và dự phòng máy chủ SMTP 

- Chống spam và virus hiệu quả nhờ hệ thống bảo mật nhiều lớp (firewall, phần mềm chuyên dụng) 

- Sao lưu định kỳ 

- Kiểm soát hai chiều giúp theo dõi hoạt động nhận và gửi của email khi có yêu cầu 

 



Gói dịch vụ 2.3. 

Email MAIL PRO 1 MAIL PRO 2 MAIL PRO 3 MAIL PRO 4 MAIL PRO 5 MAIL PRO 6 

Phí hàng tháng (VNĐ) 50,000 100,000 180,000 350,000 650,000 950,000 

Thông số dịch vụ             

Số lượng hòm Mail 10 20 50 100 200 300 

Tổng dung lượng (GB) 5G 10G 20G 50G 100G 150G 

POP3/SMTP/Web Mail Có  

Tên miền trỏ vào 1 1 2 2 3 3 

Email 
MAIL PRO 

1+ 

MAIL PRO 

2+ 

MAIL PRO 

3+ 

MAIL PRO 

4+ 

MAIL PRO 

5+ 

MAIL PRO 

6+ 

Phí hàng tháng (VNĐ) 80,000 150,000 280,000 500,000 950,000 1,350,000 

Thông số dịch vụ             

Số lượng hòm Mail 10 20 50 100 200 300 

Tổng dung lượng (GB) 10G 25G 50G 100G 200G 300G 

POP3/SMTP/Web Mail Có 

Tên miền trỏ vào 1 1 2 2 3 3 



2.4. Lợi thế cạnh tranh 

Các nhà cung cấp khác trên thị trường như: PA Việt Nam, Mắt Bão, Nhân Hòa, … 

Lợi thế cạnh tranh của Viettel IDC so với các nhà cung cấp khác: 

- Viettel IDC sử dụng giải pháp antispam hỗ trợ khách hàng lọc/chặn email rác hiệu quả hơn 

các nhà cung cấp khác 

- Tính ổn định và sẵn sàng cao 

- Số lượng email gửi ra lớn: 7200 email/ngày 

- Dung lượng email lớn, tùy chọn theo nhu cầu sử dụng 

- Không giới hạn lưu lượng sử dụng 

- Hỗ trợ tùy biến logo dịch vụ theo yêu cầu khách hàng 

2.5. Khách hàng mục tiêu và cách tiếp cận 

Phù hợp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có sở hữu tên miền, có nhu cầu sử dụng 

email thường xuyên, tần suất cao để quảng bá, marketing, bán hàng, chăm sóc khách 

hàng qua email như cửa hàng nhỏ, gian hàng online, các công ty thương mại điện tử, 

giải trí online, nội dung số … 

 



Dịch vụ Lưu trữ Web 
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3.1. Giới thiệu 

Dịch vụ Web Hosting cung cấp không gian lưu trữ thông tin, dữ liệu của website, hỗ trợ các phần mềm 

internet hoạt động tối ưu. 

3.2. Lợi ích 

- Việc thuê hosting giúp khách hàng tiết kiệm chi phí lưu trữ website so với các hình thức hosting khác 

như máy chủ áo/máy chủ vật lý. 

- Khách hàng có thể tùy chọn dung lượng lưu trữ và lưu lượng dữ liệu theo nhu cầu, có thể linh hoạt 

chuyển đổi nâng cấp gói. 

 

 



3.3. Gói dịch 

vụ 

Web Hosting Hostpro 1 Hostpro 2 Hostpro 3 Hostpro 4 Hostpro 5 Hostpro 6 

Cước  tháng (vnđ) 45,000 85,000 110,000 145,000 210,000 300,000 

Dung lượng 1GB 2GB 3GB 4GB 6GB 10GB 

Data transfer Unlimited 

Sub domain Unlimited 

Địa chỉ Email 1 3 5 10 15 30 

FTP account Unlimited 

Cơ sở dữ liệu 1 2 3 5 6 8 

Addon domain 0 1 1 2 3 4 

Park domain Unlimited 



3.4. Lợi thế cạnh tranh 

Các nhà cung cấp khác trên thị trường như: PA Việt Nam, Mắt Bão, Nhân Hòa, vhost, vinahost … 

Lợi thế cạnh tranh của Viettel IDC so với các nhà cung cấp khác: 

- Tương thích với hầu hết các mã nguồn mở trên thế giới hiện nay 

- Dễ dàng quản lý hosting và các tiện ích khác như lượng truy cập, dữ liệu .. 

- Hệ thống máy chủ ổn định, băng thông lớn và bảo mật cao 

- Hỗ trợ subdomain, email theo tên miền riêng. 

3.5. Khách hàng mục tiêu và cách tiếp cận 

Phù hợp cá nhân, doanh nghiệp sở hữu website, các công ty tư vấn cho chủ website như công ty 

thiết kế web, tư vấn SEO, phần mềm … 

 



Dịch vụ Máy chủ ảo 

Cloud Server 
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4.2. Lợi ích 

- Người dùng toàn quyền điều chỉnh, quản lý và sử dụng máy chủ ảo với tính năng hoàn toàn như 

máy chủ độc lập, giúp hệ thống ổn định và bảo mật 

- Dữ liệu hệ thống được lưu trữ và sao lưu liên tục, do đó khả năng khôi phục dữ liệu cao hơn so với 

máy chủ vật lý 

- Dễ dàng nâng cấp hoặc giảm bớt tài nguyên từ cấu hình máy chủ ảo, băng thông, lưu lượng dữ liệu 

... theo nhu cầu sử dụng mà không làm gián đoạn dịch vụ. 

- Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, vận hành, bảo trì hệ thống 

- Quản trị từ xa, trực quan, đơn giản, dễ sử dụng. 

 

4.1. Giới thiệu 

Dịch vụ Máy chủ ảo (Cloud Server) cung cấp máy chủ trên nền điện 

toán đám mây. Mỗi máy chủ ảo là một hệ thống riêng biệt, hoạt động 

hoàn toàn độc lập như một máy chủ vật lý 



4.3. Gói dịch 

vụ 

CLOUD SERVER CPU RAM 
Lưu trữ 

(GB) 

Giá bán 

HDD SSD 

General Compute 
 

Tiny 1 1 20 150,000  200,000  

Cloud Server 1 2 1 20 275,000  350,000  

Cloud Server 2 2 2 40 450,000  550,000  

Cloud Server 4 4 4 80 900,000  1,100,000  

Cloud Server 6 6 6 100 1,350,000  1,650,000  

Cloud Server 8 8 8 150 1,800,000  2,200,000  



4.3. Gói dịch 

vụ 

CLOUD SERVER CPU RAM 
Lưu trữ 

(GB) 

Giá bán 

HDD SSD 
 

High Memory 
 

HM8 2 8 100 1,100,000  1,400,000  

HM8x 4 8 100 1,250,000  1,600,000  

HM16 4 16 150 2,200,000  2,800,000  

HM16x 8 16 150 2,500,000  3,200,000  

HM32 8 32 300 4,400,000  5,600,000  

HM32x 16 32 300 5,000,000  6,400,000  



4.4. Lợi thế cạnh tranh 

Các nhà cung cấp khác trên thị trường như: VCCorp, Long Vân, Vhost, Vinahost … 

Lợi thế cạnh tranh của Viettel IDC so với các nhà cung cấp khác: 

- Đáp ứng không giới hạn về cấu hình máy chủ ảo, có thể cung cấp cấu hình tương đương các máy 
chủ vật lý cấu hình mới nhất hiện nay 

- Cung cấp dịch vụ với cam kết chất lượng hàng đầu Việt Nam 

- Triển khai nhanh chóng, mở rộng linh hoạt 

- Bảo mật tối ưu nhờ các giải pháp phòng chống an ninh mạng của Viettel IDC 

- An toàn dữ liệu nhờ hệ thống lưu trữ và sao lưu liên tục 

 

4.5. Khách hàng mục tiêu và cách tiếp cận 

Phù hợp với các cá nhân, công ty vừa và nhỏ, có cơ sở dữ liệu lớn, cần quản lý tập trung trong các 
lĩnh vực như tài chính, nội dung số, giải trí (ca nhạc, game) … hoặc các doanh nghiệp lớn cần triển 
khai hạ tầng nhanh, theo thời vụ để thử nghiệm dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ theo thời điểm. 

 



Dịch vụ Sao lưu dữ liệu 
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5.2. Lợi ích 

- Sao lưu tất cả các loại dữ liệu từ file, hệ điều hành, database, VM 

- Cho phép sao lưu và khôi phục nhiều phiên bản 

- Không giới hạn dung lượng 

- Sao lưu tự động theo lịch của khách hàng thiết lập 

- Đọc ghi dữ liệu mọi lúc mọi nơi 

- Cho phép mã hóa dữ liệu theo nhiều chuẩn mới nhất 

 

5.1. Giới thiệu 

Dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến, đảm bảo an 

ninh an toàn và dự phòng dữ liệu cho khách hàng 
 



DATA ARCHIVE 

Tên gói cước Dung lượng Phí khởi tạo 
Phí lưu trữ 

(vnd/TB/tháng) 

Phí request 

(vnd/1000 request) 

Số lượng request 

download miễn phí 

Basic < 10 TB        1,500,000                    600,000                       1,000                       3,000  

Advance ≥ 10 TB        1,500,000                    500,000   Miễn phí   Không giới hạn  

BACKUP AS A SERVICE 

CLOUD SERVER 
BACKUP PRIVATE 

CLOUD IDC 

BACKUP PRIVATE 

CLOUD  ON-

PREMISE 

BACKUP 

SERVER VẬT 

LÝ 
Small Medium Large Huge 

Giá (vnd/tháng, chưa VAT) 350,000 490,000 900,000 1,500,000 300,000 500,000 800,000 

Dung lượng lưu trữ 100 GB 200 GB 500 GB 1 TB 50 GB 50 GB 50 GB 

Số VM được backup 1 1 1 1 1 VM 1 VM 1 server 

Bổ sung       

VM backup (vnd/VM/tháng) 200,000   

> 10 VM backup (vnd/10 

VM/tháng) 
1,800,000   

Dung lượng (VNĐ / tháng / 

GB) 
1,500   



5.3. Lợi thế cạnh tranh 

Các nhà cung cấp khác trên thị trường như: Vinahost, VNPT Data, Easy backup 

Lợi thế cạnh tranh của Viettel IDC so với các nhà cung cấp khác: 

- So với dịch vụ lưu trữ đơn thuần của các nhà cung cấp khác, dịch vụ Cloud Backup của Viettel IDC 

cung cấp tính năng thuận tiện hơn cho người dùng như không giới hạn dung lượng dữ liệu cần sao 

lưu, cho phép khôi phục nhiều phiên bản dữ liệu 

- Khách hàng chủ động quản lý dữ liệu thông qua lập lịch sao lưu dữ liệu định kỳ 

- Dịch vụ Cloud Backup có thể triển khai trọn gói cùng các dịch vụ ảo hóa khác của IDC như Cloud 

Server, Cloud Camera, … 

5.4. Khách hàng mục tiêu và cách tiếp cận 

- Các doanh nghiệp có nhiều dữ liệu quan trọng cần phải sao lưu hàng ngày, hàng tuần: Dữ liệu 

khám chữa bệnh tại bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, dữ liệu về bảo hiểm xã hội tại các địa 

phương, dữ liệu của các đơn vị ngành giáo dục, …  

- Các đơn vị phụ trách về CNTT (các sở, cục) chịu trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hệ thống. 

 



Dịch vụ Lưu trữ, đồng bộ dữ liệu 
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6.2. Lợi ích 

- Lưu trữ tất cả các loại dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây. 

- Mở rộng không giới hạn dung lượng lưu trữ. 

- Chia sẻ dữ liệu cho người dùng trong cùng hệ thống. 

- Quản lý phân quyền truy cập khi chia sẻ (quyền xem, sửa, xóa). 

- Hỗ trợ đọc, ghi dữ liệu mọi lúc mọi nơi qua internet. 

- Mã hóa đường truyền. 

- Khôi phục được các phiên bản dữ liệu trước (versioning). 

- Đồng bộ dữ liệu giữa Local và Cloud. 

- Chia sẻ theo dạng link download có kèm mật khẩu, ngày hiệu lực. 

 

StoreBox là dịch vụ lưu trữ, chia sẻ, 

đồng bộ dữ liệu trực tuyến dành cho 

khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng 

điện toán đám mây. 



6.3. Gói dịch vụ 

  StoreBox1 StoreBox2 StoreBox3 StoreBox4 StoreBox5 

HTTPS x x x x x 

SSL x x x x x 

Tài khoản quản trị - x x x x 

Tên miền phụ riêng - - x x x 

Tùy biến logo - - - - x 

Dung lượng file tối đa được upload 5GB 7GB 10GB unlimited unlimited 

Số user 5 15+ 30+ 50+ 100+ 

Dung lượng (GB) 100 200 300 500 1,000 

Dung lượng mỗi user (GB) 20 Sharing Sharing Sharing Sharing 

Giá (VND)/tháng 270,000 570,000 920,000 1,500,000 2,900,000 

Mua thêm dung lượng (VND/GB) 3,500 3,200 3,000 2,800 2,300 

Giá mua dung lượng backup Site to site 

(VND/GB) 
- - - 1,500 1,400 

*Ghi chú: Block dung lượng mua thêm: 50GB 



6.4. Lợi thế cạnh tranh 

Hiện nay, ngoài Viettel IDC, chưa có nhà cung cấp Việt Nam nào cung cấp dịch vụ lưu trữ đồng bộ 
chia sẻ dữ liệu trực tuyến. Trên thế giới dịch vụ đã phát triển rất mạnh mẽ như Dropbox, Google 
Drive, iCloud, Sugar sync... tuy nhiên có một số điểm yếu như:  

- Băng thông quốc tế chậm 

- Giá thành gói dành cho doanh nghiệp rất cao 

- Khó khăn cho khách hàng khi cần contact với nhà cung cấp (thanh toán, phản ánh dịch vụ, hỗ trợ 
dịch vụ...) 

 

6.5. Khách hàng mục tiêu và cách tiếp cận 

- Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu lưu trữ dữ liệu nội bộ để phục vụ công tác làm 
việc nhóm. 

- Khách hàng là các công ty có nhiều chi nhánh cần chia sẻ dữ liệu. 

- Khách hàng là các công ty nước ngoài có nhu cầu trao đổi dữ liệu giữa văn phòng tại Việt Nam và 
công ty mẹ ở nước ngoài. 

- Khách hàng là các công ty xây dựng, thiết kế, đồ họa, truyền thông có nhu cầu trao đổi dữ liệu dung 
lượng lớn, không thể gửi qua mail (bản vẽ thiết kế, hồ sơ thầu, phim ảnh …) 

 



Dịch vụ Camera giám sát trực tuyến 
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7.1. Giới thiệu 

Dịch vụ Cloud Camera là dịch vụ cung cấp giải pháp về an ninh giám sát thông qua nền tảng đám mây, hỗ trợ 

lưu trữ tập trung, chia sẻ và quan sát trên smartphone, tablet, và website. 

7.2. Lợi ích 

- Sử dụng công nghệ Plug & Play (Cắm là chạy) giảm thiểu chi phí cấu hình và rút ngắn thời gian triển khai.  

- Hỗ trợ không giới hạn số lượng người xem trực tuyến đồng thời, phù hợp với trường học, nhà trẻ hoặc các 

điểm công cộng 

- Tính năng tùy biến màn hình quan sát linh hoạt 

- Giao diện Web hoàn toàn bằng tiếng Việt, đơn giản thân thiện với người sử dụng, cho phép người dùng có thể 

dễ dàng đăng ký/hủy dịch vụ 

 



7.3. Chính sách giá 

Phí tích hợp, quản lý Camera (áp dụng đối với khách hàng có sẵn hệ thống camera): 80.000 
vnd/cam, thu 1 lần vào thời điểm tích hợp lần đầu, không bao gồm cước phí lưu trữ 

Thiết bị: bảo hành 12 tháng (nguồn bảo hành 01 tháng)  

 

Dịch vụ Cloud Camera Standard 

DDNS 

(kèm DDNS khi tích hợp camera với dịch vụ lưu trữ của 

IDC, áp dụng cho KH không có IP tĩnh) 

Phí tích hợp (vnd/cam) 80,000 80,000 

Dịch vụ lưu trữ (vnd/tháng/cam)     

Livestream 25,000 35,000 

03 ngày 35,000 45,000 

07 ngày 45,000 55,000 

14 ngày 65,000 75,000 

30 ngày (01 tháng) 110,000 110,000 

90 ngày (03 tháng) 300,000 300,000 

180 ngày (06 tháng) 550,000 550,000 

270 ngày (09 tháng) 800,000 800,000 



7.4. Lợi thế cạnh tranh 

So với đối thủ cạnh tranh dịch vụ Camera nói chung như: Hikvision, Xiaomi, Bosch, …, Cloud Camera của 

Viettel IDC có rất nhiều ưu điểm, cụ thể: 

- Lắp đặt đơn giản, không cần kỹ thuật viên IT Camera 

- Ghi hình và lưu trữ trên Viettel data center, không cần tới thiết bị ghi hình (đầu ghi hình), không giới hạn 

thời lượng ghi hình liên tục. 

- Tải và lưu trữ Video giám sát trên Cloud, bảo mật cao cho từng khách hàng, bảo vệ dữ liệu an toàn khỏi 

tác động phá hoại vô ý hoặc cố ý từ bên ngoài 

- Dễ dàng quản lý tập trung nhiều địa điểm trên cùng một giao diện; 

- Khách hàng đã có sẵn hệ thống Camera rồi vẫn có thể tích hợp để sử dụng gói dịch vụ lưu trữ hình ảnh 

trên Cloud của IDC; 

- Chất lượng theo nhu cầu khách hàng (gói cơ bản và cao cấp), có thể lên tới 1080p/30 fps; 

- Tích hợp dịch vụ cảnh báo qua Email. 

 



7.5. Khách hàng mục tiêu và cách tiếp cận 

Phân khúc khách hàng mục tiêu dịch vụ Cloud Camera chủ yếu là:  

- Các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, có nhiều kho bãi cần quản lý, chuỗi nhà hàng, siêu thị … có 

nhu cầu giám sát và quản lý tập trung như Vincom, FPT, Trần Anh, các doanh nghiệp vận tải, trạm 

trung chuyển hàng hóa,... 

- Các sở ban ngành địa phương (cơ quan chính phủ): Sở Công An tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh,…  

- Các trường học các cấp đặc biệt là mầm non, tiểu học – nơi mà phụ huynh rất quan tâm và có nhu 

cầu cao về việc theo dõi hình ảnh của con ở trường, giám sát các hoạt động của nhà 

trường,…(tương tự như dự án mà Viettel IDC phối hợp cùng CNVT Ninh Bình đang triển khai trong 

quý 1/2017,…) 

 



Dịch vụ cho thuê chỗ đặt 
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8.1. Giới thiệu 

Dịch vụ Cho thuê chỗ đặt thiết bị (Colocation) là dịch vụ cung cấp không gian hạ tầng chỗ đặt, hệ thống 

điện, điều hòa và tài nguyên liên quan khác để triển khai hệ thống công nghệ thông tin, cho phép khách 

hàng toàn quyền sử dụng và kiểm soát hệ thống mà không phải đầu tư, lắp đặt, bảo trì. 

8.2. Lợi ích 

- Cung cấp môi trường ổn định, tiêu chuẩn (về nhiệt độ, độ ẩm, dự phòng …) để thiết bị vận hành phù hợp, 

từ đó giúp gia tăng tuổi thọ thiết bị 

- Giúp khách hàng tiết kiệm chi phí vận hành thiết bị như điện năng, băng thông, bảo dưỡng, bảo trì, nhân 

công vận hành … 

- Giúp khách hàng giảm tối đa sự cố vận hành như bị treo, lỗi, hỏng chip, main do nhiệt độ lên cao, mất 

điện, hỏng đường truyền … 

 



8.3. Gói dịch vụ 

Gói cước Colo mới Colo 1 Colo 2 Colo 3 Colo 4 Colo 5 Colo 6 

Phí khởi tạo (đ/lần) 
                

750,000  

                  

750,000  

                 

750,000  

                

750,000  

                

750,000  

                            

750,000  

Giá cước công bố (đ/tháng) 
            

1,690,000  

              

2,100,000  

              

2,600,000  

            

3,100,000  

             

5,800,000  

                        

8,900,000  

Giá offline (vnd/tháng) 
               

1,490,000  

                 

1,900,000  

                

2,200,000  

               

2,500,000  

               

5,000,000  

                           

7,900,000  

Giá bundle DDoS layer 4 
            

1,850,000  

              

2,300,000  

              

2,900,000  

            

3,500,000  

             

6,300,000  

                        

9,700,000  

Số IP bảo vệ tối đa 
                             

1  

                               

1  

                              

2  

                             

2  

                             

3  

                                         

5  

Thông số dịch vụ cơ bản 

Chuẩn không gian 1U 2U 1U 1U 5U 10U 

Công suất điện danh định 400W 500W 400W 400W 900W 1500W 

Lưu lượng thông tin Không giới hạn 

Băng thông trong nước 100Mbps 100Mbps 200Mbps 300Mbps 400Mbps 500Mbps 

Băng thông quốc tế 10Mbps 10Mbps 10Mbps 10Mbps 10Mbps 10Mbps 

IPv4 1 1 1 1 3 5 

IPv6 1 1 1 1 3 5 



8.4. Lợi thế cạnh tranh 

So với các đối thủ cạnh tranh như VNPT, FPT, CMC, dịch vụ Colocation của Viettel IDC ưu điểm hơn hẳn 

về: 

- Cung cấp chỗ đặt tại 5 trung tâm dữ liệu trên toàn quốc với thiết kế tiêu chuẩn Tier 3+ 

- Các trung tâm dữ liệu đặt tại các vị trí thuận lợi, đảm bảo an toàn trước thiên tai, đáp ứng yêu cầu của 

cơ quan nhà nước về khoảng cách địa lý từ DC tới trụ sở. 

- Hạ tầng được đầu tư quy mô, tài nguyên sẵn sàng đáp ứng nhanh yêu cầu của khách hàng 

- Đường truyền internet ổn định, đảm bảo hoạt động thông suốt 

- Đảm bảo an ninh với hệ thống Camera giám sát và quy trình vận hành chuyên nghiệp 

- Bảo mật đa tầng với hệ thống Firewall, Antivirus, Antispam và Anti DDos lớp 4, lớp 7 chuyên nghiệp. 

8.5. Khách hàng mục tiêu và cách tiếp cận 

Các nhóm khách hàng có nhu cầu dịch vụ Colocation nhiều nhất bao gồm các sở ngành địa phương (sở 

thông tin và truyền thông, …) và các công ty dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, dịch vụ nội dung 

(phim, ảnh, báo chí, game …), thương mại điện tử. 

 



Dịch vụ cho thuê thiết bị 
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9.1. Giới thiệu 

Dịch vụ Cho thuê thiết bị (Dedicated Server) là dịch vụ cho thuê thiết bị, bao gồm phần cứng máy chủ, 

thiết bị mạng, firewall, thiết bị an ninh mạng, thiết bị lưu trữ, license phần mềm … theo nhu cầu của 

khách hàng. Khách hàng toàn quyền sử dụng và quản lý thiết bị qua công cụ quản trị thông minh. 

9.2. Lợi ích 

- Dịch vụ Cho thuê thiết bị giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị ban đầu và chi phí bảo hành 

bảo trì trong quá trình sử dụng 

- Khách hàng toàn quyền quản lý thiết bị, sử dụng tài nguyên hiệu quả nhất 

- Quản trị thiết bị từ xa, chủ động nâng cấp hạ tầng theo nhu cầu sử dụng 

 
9.3. Gói dịch vụ: 

Tư vấn chi tiết theo nhu cầu và ngân sách của từng khách 

hàng 

 



9.4. Lợi thế cạnh tranh 

Viettel IDC cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị trọn gói cùng dịch vụ Colocation, với ưu điểm: 

- Cho khách hàng thuê thiết bị mới dưới dạng trả góp, khách hàng có thể sở hữu thiết bị sau khi kết 

thúc hợp đồng thuê (12 tháng, 24 tháng, 36 tháng,…) 

- Sử dụng thiết bị từ các nhà cung cấp chất lượng hàng đầu trên thế giới như HP, IBM, Dell, Juniper, 

Checkpoint … 

- Cung cấp trọn gói cùng dịch vụ thuê chỗ đặt, dịch vụ quản trị hạ tầng, giúp khách hàng tiết kiệm 

nhân lực và thời gian triển khai, vận hành hạ tầng. 

- Đội ngũ nhân lực chuyên môn cao sẵn sàng hỗ trợ 24/7. 

9.5. Khách hàng mục tiêu và cách tiếp cận 

Dịch vụ Cho thuê thiết bị được cung cấp trọn gói cùng dịch vụ Cho thuê chỗ đặt nên có thể nhắm tới 

cùng 1 đối tượng mục tiêu là nhóm khách hàng doanh nghiệp, bao gồm các công ty về viễn thông, 

công nghệ thông tin, dịch vụ nội dung (phim, ảnh, báo chí, game …), thương mại điện tử. 

 



Dịch vụ Chứng thư 

SSL 

010 



10.1. Giới thiệu 

- SSL là một giao thức được phát triển bởi Netscape cho việc truyền tin riêng tư qua internet theo cách có được bảo 

mật. SSL tạo một liên kết mã hóa giữa web server và trình duyệt để đảm bảo toàn bộ dữ liệu truyền được bảo vệ và 

giữ kín.  

- Mỗi chứng thư SSL bao gồm những thông tin chính xác, xác thực về người sở hữu nó. Mọi chứng thư SSL được cấp 

bởi một hãng chứng thư được chứng nhận sẽ xác thực danh tính của người sở hữu chứng thư. 

10.2. Lợi ích 

- SSL giúp website cố một lợi thế cạnh tranh bằng việc hiển thị sự tin cậy và hợp pháp. Đồng thời, những chứng thư này 

bảo đảm với những người truy cập website rằng dữ liệu của họ không thể bị giả mạo hoặc đánh cắp bởi hacker.  

- Chứng thư số SSL đồng thời cũng bảo đảm rằng dữ liệu nhạy cảm của khách hàng, như thông tin cá nhân, chi tiết thẻ 

credit,… có thể được truyền đi một các bảo mật từ trình duyệt đến máy chủ. 

- Cải thiện thứ hạng trên bảng kết quả tìm kiếm của Google. 

- Chống chối bỏ: đối tượng thực hiện gửi dữ liệu không thể phủ nhận dữ liệu của mình. 

 

 



10.3. Các loại chứng thư số SSL 

- Chứng thư số xác thực tên miền và không xác thực tổ chức 

- Chứng thư số xác thực tên miền và xác thực tổ chức (Recommend) 

- Chứng thư số Wildcard SSL: chức năng bảo vệ cho cả các tên miền cấp dưới (subdomain) dạng www.*.domain.com 

(thích hợp cho các trang TMĐT: Trang chủ dạng: www.domain.com, mỗi gian hàng là 1 subdomain dạng 

www.shop1.domain.com, www.shop2.domain.com,… đều được bảo vệ bởi Wildcard SSL) 

- Chứng thư số SANs SLL: một chứng thư số SSL có thể bảo mật tới 100 tên miền, tên miền cấp dưới, địa chỉ IP công 

cộng, tên localhost,… khác nhau 
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http://www.domain.com/
http://www.domain.com/
http://www.domain.com/
http://www.domain.com/
http://www.shop1.domain.com/
http://www.shop1.domain.com/
http://www.shop1.domain.com/
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10.4. Gói dịch vụ 

  Alpha SSL DV SSL OV SSL EV SSL 

Standard Wildcard Standard Wildcard Standard Wildcard Standard 

Phí khởi tạo  Miễn phí 

Gia hạn 1 năm(VND) 915,000 2,850,000 4,450,000 15,180,000 6,200,000 16,900,000 16,500,000 

Gia hạn 2 năm(VND) 1,735,000 5,545,000 8,200,000 27,300,000 11,250,000 30,500,000 20,000,000 

Phí SANs bổ sung - - x x 

1 FQDN 

(đăng ký thêm một tên miền chính) 
Không Không 3,570,000 3,570,000 3,570,000 

1 Sub-domain Không Có 1,695,000 Có 1,695,000 Có 1,695,000 

1 Global IP Không Không 3,570,000 3,570,000 Không 



  Alpha SSL DV SSL OV SSL EV SSL 

Standard Wildcard Standard Wildcard Standard Wildcard Standard 

Thông số dịch vụ cơ bản 

Độ tin cậy ✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓ 

Hiển thị ổ khoá Ổ khoá màu xanh lá cây 

Thanh địa chỉ màu xanh lá cây https://domain/ https://domain/ https://domain/ https://domain/ https://domain/ https://domain/ 
Tên tổ chức 

https://domain/ 

Yêu cầu kiểm duyệt Xác thực domain Xác thực domain Xác thực domain 
Xác thực domain 

và tổ chức 

Xác thực domain 

và tổ chức 

Xác thực domain 

và tổ chức 

Xác thực domain 

và tổ chức 

Thời gian cấp phát 1 ngày 1 ngày 1 ngày 1 ngày 3-5 ngày 3-5 ngày 5-7 năm 

Thời hạn đăng ký và gia hạn 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-2 năm 

Đối tượng đăng ký Cá nhân & Tổ chức 
Cá nhân & Tổ 

chức 

Cá nhân & Tổ 

chức 

Cá nhân & Tổ 

chức 

Tổ chức & Doanh 

nghiệp 

Tổ chức & Doanh 

nghiệp 

Tổ chức & Doanh 

nghiệp 

 

Độ mạnh mã hoá 128bits – 256bits 

Độ dài khoá 1024bits – 2048bits 1024bits – 2048bits 2048 bits 2048 bits 2048 bits 2048 bits 2048 bits 

Server được chứng thực Không giới hạn 

Chính sách bảo hiểm 10,000 USD 10,000 USD 10,000 USD 10,000 USD 1,250,000 USD 1,250,000 USD 1,250,000 USD 

Bảo mật www, non-www Cấp phát 

Auto CSR Không giới hạn 

cc
cc
cc
cc
cc
cc
jhu
jhu
jhu
cc


THANK YOU 


