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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CNTT VIỆT NAM 

Địa chỉ: Tòa nhà A3, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.66749856 

Hotline: 0982.150.801; 0904.610.857 

Website: www.chamsocweb.com.vn    ;     Email: cskh@chamsocweb.com.vn  

 

BẢN CHÀO GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITE - WEBCARE 

 Kính gửi: Quý Khách hàng!  

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển CNTT Việt Nam là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất, chuyển giao các sản phẩm Website cho các 

Doanh nghiệp trên cả nước. Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai dịch vụ Website, Chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng bản chào giá Dịch vụ 

chăm sóc hệ thống Website - WebCare với các nội dung chi tiết như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ/Tháng 

TT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 
BÁN CHUYÊN NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP CAO CẤP I CAO CẤP II 

3.000.000/Tháng 4.500.000/Tháng 6.000.000/Tháng 6.000.000/Tháng 

1 Cập nhật tin bài, sản phẩm do Khách hàng cung cấp Tối đa 30 Tối đa 50 Không giới hạn 
Không giới 

hạn 

2 Xây dựng link liên kết nội bộ         

3 Viết bài chuẩn SEO nội dung mới 100% 8 tin bài/tháng 12 tin bài/tháng 16 tin bài/tháng 10 tin bài/tháng 

4 Thiết kế Banner, Slide 1 banner/tháng 1 banner/tháng 2 banner/tháng 2 banner/tháng 

5 
Tối ưu hóa hình ảnh, video theo dạng chuẩn SEO trên 

bài viết cho website và FanPage 
        

6 
Chia sẻ và Đăng tin, sản phẩm trên Facebook 

(FanPage) 
        

7 
Thực hiện đăng ký địa chỉ doanh nghiệp lên Google 

Map 
        

8 Số từ khóa dự kiến chăm sóc cho Website 12 tới 15 15 tới 20 25 tới 30 25 tới 30 

9 Khởi tạo, tích hợp Google Analytics, Webmaster Tool         

10 Đăng ký Website lên các công cụ tìm kiếm Google,...         
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TT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 
BÁN CHUYÊN NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP CAO CẤP I CAO CẤP II 

3.000.000/Tháng 4.500.000/Tháng 6.000.000/Tháng 6.000.000/Tháng 

11 
Tối ưu hóa các thẻ Title, Heading, Description chuẩn 

SEO cho các bài được đăng trên website 
         

12 Hỗ trợ xây dựng nội dung Fanpage Facebook Không áp dụng Tối đa 4 tin bài Tối đa 6 tin bài Tối đa 6 tin bài 

13 
Đi backlink các từ khóa cần chăm sóc trên hệ thống 

Website vệ tinh khác của khách hàng 
        

14 Tạo sơ đồ website (sitemap.xml)         

15 
Hỗ trợ quản lý và chạy quảng cáo Google Ads tăng 

tương tác người dùng vào website 
Visa của khách hàng Visa của khách hàng Visa của khách hàng 1.500.000đ/tháng 

16 Biên tập lại bài viết chuẩn SEO trên website Không áp dụng 4 tin bài 8 tin bài 8 tin bài 

17 Kiểm tra lỗi liên kết trên website         

18 Kiểm tra hoạt động hàng ngày của website         

19 
Xử lý sự cố liên quan tới website bị tấn công, bị dừng 

hoạt động 
        

20 Sao lưu dữ liệu 4 lần/tháng 4 lần/tháng 4 lần/tháng 4 lần/tháng 

21 
Báo cáo số liệu thống kê Website và tài chính quảng 

cáo cho khách hàng 
Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng 

 

Ghi chú: Thông tin liên hệ: 

1. Thời gian ký hợp đồng: tối thiểu 06 tháng/hợp đồng, tối đa 02 năm/hợp đồng; 

2. Thanh toán: 50% sau khi ký hợp đồng, thanh toán 50% còn lại sau 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng;  

3. Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và các loại thuế hiện hành khác; 

4. Kế hoach thực hiện các công việc trên sẽ được điểu chỉnh phù hợp, mục đích là đạt kết quả tốt nhất 

trong thời gian thực hiện dịch vụ chăm sóc Website. 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  

PHÁT TRIỂN CNTT VIỆT NAM 

Lương Chí Cường – Giám đốc phụ trách 

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 0982.150.801 / 0904.610.857 

Email: cskh@chamsocweb.com.vn 

Zalo/Skype: 0982.150.801/cuonglc1978 

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng! 
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