
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ  
XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE MIỄN PHÍ 

 
Kính gửi: Công ty TNHH Ngôi Sao Số 
Hôm nay,……..ngày…………tháng…………năm 201.. 

 Tên trường :  ..............................................................................................................................  
 Người đại diện: ...............................................................................................................................  
 Chức vụ : ...............................................................................................................................  
 Địa chỉ :  ..............................................................................................................................  
 MST :  ..............................................................................................................................  
. Điện thoại : ....................................................... Fax: ................................................................  
. Email :  ...................................................... Website:  ........................................................  

 

1. Đăng kí xây dựng hệ thống website miễn phí giành cho giáo dục 
 

Tên sản 
phẩm 

Chi tiết 
Số 

lượng 
Phí khởi 

tạo 
(VNĐ) 

Phí duy trì 
(VNĐ) 

Tổng 
(VNĐ) 

Websie Miễn phí     

Tên miền 

 
…………………………………………….edu.vn 
Ví dụ: Tên miền của trường  
THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU tại LÂM 
ĐỒNG có dạng 
thcs-nguyendinhchieu-lamdong.edu.vn 
 
Ghi chú: (theo quy định Bộ GD & ĐT) 
(cấp bậc-tên trường-tỉnhthành.edu.vn) 
 

01 200.000 200,000 400,000  

Hosting 
1GB – Băng thông 60GB 01   1.650.000 

 

 Chi phí khi đăng ký  0  2.050.000 

 

2. Chi phí gia hạn các năm tiếp theo 
 

STT Tên chi phí Số lượng 
Phí khởi tạo 

(VNĐ) 
Phí duy trì 

(VNĐ) 
Tổng 

(VNĐ) 

1 Tên miền 01  200.000 200.000 

2 Hosting 01   1.650.000 

 Chi phí gia hạn các năm tiếp theo    1.850.000 

 



 

 

3. Giáo viên phụ trách quản lý kỹ thuật: 

 Tên giáo viên :  ..............................................................................................................................  
 Chức vụ : ...............................................................................................................................  
 Điện thoại : ...............................................................................................................................  
 Email :  ..............................................................................................................................  

 

4. Liên hệ hỗ trợ: 
 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH NGÔI SAO SỐ. 
 Địa chỉ: 95 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 
 Điện thoại: 08 6292 0000  - Fax : 08 6267 6192 
 Email: info@ngoisaoso.com 

 
Ghi chú :  
+ Các chi phí gia hạn đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT (10%). 
+ Nếu trong trường hợp quý trường cần thêm các yêu cầu gia tăng, thêm tính năng cho website. Vui 
lòng liên hệ tại mục (4) 

 
 
  TM BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG 
  (Ký tên, đóng dấu) 
 
 
 
 
  …………………………………………… 

mailto:info@ngoisaoso.com

