
Tên ĐVCNT Tên viết tắt Tên website Loại hình DV

Hàng Không

1 Công ty cổ phần hàng không Vietjetair VJA www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/Home e-ticket

2 Asia Berhad AA www.airasia.com/vn/vi/home.html e-ticket

Viễn thông 

3 Công ty thông tin di động Việt Nam MOBIFONE http://www.mobifone.com.vn/portal/vn/payment/bill.jsp nạp tiền thuê bao trả trước

4 Công ty dịch vụ viễn thông VINAPHONE http://vinaphone.com.vn/payonline.do nạp tiền thuê bao trả trước

5 Tổng công ty viễn thông quân đội VIETTEL https://payment.vietteltelecom.vn/Index.do? nạp tiền thuê bao trả trước

6 Công ty viễn thông di động toàn cầu GTEL http://webpay.gmobile.vn/ nạp tiền thuê bao trả trước

Nội dung số

7 Công ty cổ phần VNG VINAGAME https://pay.zing.vn topup game online

8 Công ty cổ phần Ngân Lượng NGANLUONG https://www.nganluong.vn/ nạp tiền, mua mã thẻ điện thoại, mua sắm…

9 Công ty CP Phát triển thể thao Điện tử VN GARENA www.garena.vn game online

10 Công ty CP Phát triển thể thao Điện tử VN RECYBER http://cyberpay.vn game online

11 Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim BAOKIM www.baokim.vn topup game online, điện thoại,thanh toán hóa đơn... 

12 Công ty Cổ phần công nghệ Sen Đỏ SENDO http://sendo.vn nạp tiền, mua sắm trực tuyến

13 Công ty cổ phần TMĐT RNG RNG http://gamebank.vn/ topup điện thoại, game online

14 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Mắt Bão MATBAO https://www.matbao.net/Nap-tien.aspx hosting, phần mềm…

15 Công ty VTC-Intercom VTCEBANK https://id.vtc.vn topup game online, điện thoại,thanh toán hóa đơn... 

16 Chuyên trang tài chính ngân hàng Ebank EBANK http://pay.vnexpress.net/ topup điện thoại,thanh toán hóa đơn... 

17 Công ty cổ phần giải trí VGG VGG http://id.vgg.vn game online

18 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ trực tuyến Homepay HOMEPAY www.homepay.vn topup điện thoại, mã thẻ điện thoại, game

19 Công ty Cổ phần Công nghệ Thanh toán Việt Nam VINAPAY https://vcash.vinapay.com.vn/pub/pubIndex.html nạp vcash

20 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Xuân ONPAY https://onpay.vn/ topup điện thoại, mã thẻ điện thoại, game

21 Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ học tập và giải trí trực tuyến VDC-NET2E http://vdc-net2e.vn topup game online

22  Công ty cổ phần giải trí Minh Châu MCCORP http://mobay.vn/ game online

23 Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến VTCONLINE https://vtclink.vn/ nạp tiền game online

24 Công ty TNHH Digipay DIGIPAY http://digipay.vn/napthecaonhanh/ nạp thẻ điện thoại

25 Công ty cổ phần Di động FA Việt Nam FAVIETNAM www.mgates.vn game online

26 Công ty cổ phần Truyền thông Dịch vụ số DICHVUSO http://kenhthanhtoan.net/ nạp tiền điện thoại, mua mã thẻ điện thoại

27 Công ty cổ phần GSM Việt Nam APPSTORE https://id.appota.com topup tim 

28 Công ty TNHH Digistar DIGISTAR digistar.vn hosting, phần mềm…

29 Công ty cổ phần thanh toán Vinh Quang FPAY fpay.vn nạp tiền điện tử

30 Công ty CP truyền thông K.I.B KIB docbaogiay.vn đọc báo online

31 Công ty CP Công nghệ DKT DKT dkt.com.vn tên miền, thiết kế website, ….

32 Công ty CP GMO RUNSYSTEM RUNSYSTEM runsystem.vn nội dung số

33 Công ty CP Mật Ngữ 12 Chòm sao MATNGU12CHOMSAOhttp://matngu12chomsao.com/ nội dung số

34 Công ty CP DV BCVT Sài Gòn DANGKYTENMIEN http://dangkytenmien.vn/ Tên miền, hosting

35 Công ty TNHH Giải Pháp Thẻ Minh Thông PING247 http://ping247.vn/ bán đồng hồ online

Truyền hình

36 Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam KPLUS https://vstv.vn/gia-han-thue-bao.htm gia hạn thuê bao truyền hình

37 Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG http://paygate.truyenhinhanvien.vn/ gia hạn thuê bao truyền hình

Mua sắm trực tuyến

38 Công ty TNHH Dịch vụ EB CDISCOUNT http://www.cdiscount.com/ hàng tiêu dùng
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39 Công ty TNHH MTV Giờ Giải Lao LAZADA www.lazada.vn hàng tiêu dùng

40 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh- Bộ Kế hoạch đầu tư CUC-QLDKKD http://dangkykinhdoanh.gov.vn đăng ký kinh doanh trực tuyến, mua thông tin doanh nghiệp

41 Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam BLUECOM chiliti.vn/sieumaychu.vn nạp tiền điện tử/bán máy chủ

42 Công ty cổ phần Mua Bán MUABAN.NET www.muaban.net đăng tin rao vặt, bất động sản…

43 Công ty TNHH Hanse Yes24 Vina YES24 http://www.yes24.vn/ thời trang

44 Công ty cổ phần Thế giới di động TGDIDONG www. thegioididong.com điện thoại, phụ kiện điện thoại

45 Công ty cổ phần Nghiên cứu và Đầu tư Quyền chọn Việt Nam QUYENCHON http://quyenchon.vn nạp điểm dự đoán tỷ giá ngoại tệ

46 Công ty cổ phần VTG VTG www.websieuthi.vn các sản phẩm gia dụng, thời trang, điện tử…

47 Công ty TNHH TMDV cung cấp thông tin Nhà và Đất NHADAT www.cungmuasam.net bán hàng theo nhóm

48 Công ty truyền hình kĩ thuật số VTCDIGITAL http://vtcstore.vn thiết bị điện tử, tin học, viễn thông điện lạnh

49 Công ty TNHH Quảng Cáo Huy Bảo MUABANIM http://www.muaban.im thiết bị điện tử, tin học, viễn thông điện lạnh

50 Tạp chí thế giới vi tính - PC World Việt Nam PCWORLD http://eshop.pcworld.com.vn tạp chí

51 Công ty cổ phần Đầu tư Giao Long 3NANA http://emagazine.3nana.vn/ tạp chí

52 Công ty TNHH Giao nhận hàng Quốc Tế STHINY www.sieuthinewyork.com các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ

53 Công ty TNHH Vùng Trời Thông Tin MHTRAGOP www.muahangtragop.vn các sản phẩm tiêu dùng trả góp

54 Công ty truyền hình di động VTC VTCMOBILE https://paygate.kenhitv.vn truyền hình trực tuyến

55 Công ty cổ phần Moxdeals Việt Nam MOXDEALS http://vn.moxdeals.com/ bán hàng theo nhóm

56 Công ty cổ phần dịch vụ Việt Nam trực tuyến WEBMONEY https://service.wmtransfer.vn ví điện tử

57 Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Inshop INSHOP www.shopbaohiem.com bảo hiểm trực tuyến

58 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến MSERVICE http://momo.vn nạp tiền vào ví momo

59 Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov CSA www.noron.vn quảng cáo website

60 Công ty Cổ phần Thjnkcorp THJNKCORP http://ticbox.vn vé giải trí (ca nhạc, kịch…)

61 Công ty cổ phần Sim Pay SIMPAY http://www.simpay.com.vn/ nạp tiền điện thoại, game, thanh toán hóa đơn

62 Công ty cổ phần thanh toán đa kênh DMC DMCPAY https://mypay.vn Nạp tiền thanh toán trực tuyến

63 Công ty cổ phần trực tuyến HD Việt HDVIET http://movies.hdviet.com/ xem phim online

64 Công ty cổ phần Truyền thông mạng và Dịch vụ TVPLUS http://www.vtvplus.vn nạp tiền, mua gói cước truyền hình trực tuyến

65 Công ty TNHH Kay.vn KAY.VN.,LTD http://kay.vn/tp-ho-chi-minh bán hàng theo nhóm

66 Công ty cổ phần Mẹ Mua MEMUA http://memua.vn/ siêu thị mẹ và bé

67 Công ty cổ phần Dịch vụ Thông tin Trẻ Thơ WEBTRETHO http://beyeu.com/http://foreva.vn// http://lamdieu.com/ thời trang phụ nữ, trẻ em

68 Công ty cổ phẩn CTC Hoàng Vân BUSVIET http://busviet.com/ vé xe khách Hoàng Long

69 Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hy vọng ESP http://vemaybayonlines.vn/ đại lý du lịch, phòng vé

70 Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Digipay Advalue ADVALUE http://www.hayhaytv.vn/ phim online

71 Công ty TNHH Chăm sóc chất lượng phần mềm Việt Nam QCVIETNAM http://www.banthecao.com/ bán thẻ điện thoại

72 Công ty CP Truyền thông Tài chính Stoxplus STOXPLUS http://stox.vn/ thông tin tài chính, chứng khoán

73 Trung tâm phát triển TMĐT - Cục TMĐT và CNTT- Bộ Công Thương ECOMVIET http://www.vncharm.com/ hàng Việt Nam chất lượng

74 Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Giải Trí Việt GIAITRIVIET www.vegiaitri.vn vé giải trí (ca nhạc, kịch…)

75 Công ty TNHH một thành viên điện thoại Mobicall MOBICALL http://www.mobicall.vn/ gọi quốc tế giá rẻ

76 Công ty TNHH Siglaz Việt Nam SIGLAZ http://online.click1bus.com/ đặt vé xe khách trực tuyến

77 Trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 1 VDC1 www.vdc1.vn thanh toán các dịch vụ internet và giá trị gia tăng khác

78 Công ty TNHH Sức mạnh số DIGIPOWER http://www.digipower.vn domain, tên miền, hosting

79 Công ty TNHH Varuna VARUNA http://www.varuna.com.vn/ thời trang

80 Công ty TNHH TMDV Đức Việt NANAKIDS http://www.nanakids.vn/ nội thất trẻ em

81 Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây DONGTAY www.dongtay.vn sách truyện

82 Công ty TNHH DV & PT Giáo dục Toàn Cầu JOLO JOLO www.jolo.edu.vn khóa học TA trực tuyến

83 Công ty TNHH Gia Linh Nguyễn GLN http://gln.edu.vn khóa học TA

84 Công ty cổ phần giải trí di động MECORP http://3t.mobo.vn nạp tiền điện tử
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85 Công ty TNHH Tư Vấn và Đào Tạo Liprof LIPROF http://liprof.com/ các khóa học, bài test

86 Công ty cổ phần giải trí Làng Phố AOSHOW aoshowsaigon.com vé giải trí (ca nhạc, kịch…)

87 Công ty cổ phần INET INET http://inet.vn/ tên miền, hosting

88 Công ty  cổ phần TECHELITE TECHELITE bigtime.vn tổ chức sự kiện

89 Công ty cổ phần Dinh Dưỡng Mẹ & Bé MEBE www.cuccung.vn thời trang đồ dùng trẻ em

90 Công ty TNHH 1Pay 1PAY www.1pay.vn giải pháp thanh toán game mobile

91 Công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24H 24H deca.vn thời trang, sản phầm cho mẹ và bé

92 Công ty cổ phần công nghệ Haravan HRV thiết kế website haravan.com.vn

93 Tổng công ty Đường Sắt VN VNR Vé tàu dsvn.vn

94 Công ty Cổ phần Mỹ nghệ trang sức đá quý Cường Hạnh CUONGHANH http://cuonghanh.vn/ sản phẩm mỹ nghệ và trang sức đá quý

95 Công ty Cổ phần Alo360.com ALO360 http://alo360.vn/ Bán hàng trực tuyến

96 Công ty Cổ phần Hàng không Hải Âu HAIAU http://www.seaplanes.vn/ Thanh toán vé thủy phi cơ trực tuyến

97 Công ty TNHH Cốc Cốc COCCOC http://coccoc.com/ Bán quảng cáo

98 Công ty Cổ Phần Fuji Gate FUJIGATE http://fujihost.vn Tên miền, hosting, website

99 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH TRÍ TUỆ VIỆT GAME VIETGAMEONLINE http://daichientitan.vn/ Nạp tiền điện tử

100 CÔNG TY TNHH RINGIER VIETNAM RINGIER www.muabannhadat.com.vn Thông tin nhà đất

101 CTCP TM DICH VU VA DU LICH TAM VUONG VIETAIR www.vietair.tv Phòng vé online

102 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIAO DỊCH THÀNH PHÁT TUYENSINH247 http://tuyensinh247.com Đào tạo trực tuyến

103 Công ty CP Trò chơi Emobi EMOBIGAMES www.emobigames.vn Trò chơi trực tuyến

104 Công ty CP Pasoto.com PASOTO https://pasoto.com vé xe khách 

105 Công ty TNHH TMDV Toàn Diện TOANDIEN http://profitness.com.vn/ vé xe khách

Du lịch khách sạn

106 Công ty TNHH Ivivu IVIVU http://www.ivivu.com/vi/ đặt phòng khách sạn, tour du lịch

107 Công ty TNHH Du lịch và hàng không Hoàng Gia GOTADI http://gotadi.com đặt phòng khách sạn, tour du lịch

108 Công ty TNHH Dịch vụ Trực tuyến Ezbooking EZBOOKING http://ezbooking.vn đặt phòng khách sạn

109 Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Checkin Việt Nam CHECKIN VN http://www.mangdatphong.vn/ đặt phòng khách sạn

110 Công ty TNHH MTV Quảng cáo dịch vụ truyền hình du lịch Ảnh Việt Anhviettourist www.dongtaynambac.com vé máy bay/vé tàu/tour du lịch 

111 Công ty CP Quản lý khách sạn ODYSSEA ODYSSEA http://odysseahotels.com đặt phòng khách sạn

Bảo Hiểm

112 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội MIC http://baohiem247.vn/ bảo hiểm trực tuyến

113 Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ ACE ACELIFE bảo hiểm https://www.baohiemacelife.vn

114 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI Bảo hiểm www.epti.vn

115 Công ty TNHH Đại lý Bảo hiểm Trực tuyến EBAOHIEM www.Muachung.eBaohiem.com bảo hiểm trực tuyến

Từ thiện

116 Quỹ Nhi Đồng Liên hợp quốc UNICEF http://unicef.org.vn/donate/ quyên góp từ thiện

117 Hiểu về trái tim Hieuvetraitim http://hieuvetraitim.org/ quyên góp từ thiện

http://liprof.com/
http://cuonghanh.vn/
http://alo360.vn/
http://www.seaplanes.vn/
http://coccoc.com/
http://fujihost.vn/
http://daichientitan.vn/
http://www.muabannhadat.com.vn/
http://www.vietair.tv/
http://tuyensinh247.com/
http://www.emobigames.vn/
https://pasoto.com/
http://profitness.com.vn/
http://www.ivivu.com/vi/
http://www.mangdatphong.vn/
http://www.dongtaynambac.com/
http://odysseahotels.com/
http://www.muachung.ebaohiem.com/
http://unicef.org.vn/donate/
http://hieuvetraitim.org/

