
BẢNG CƯỚC CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC 
CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 
 
 
 

A. CƯỚC CƠ BẢN 
1. Cước Thư chuyển tiền 

Mức tiền gửi Mức cước 
Đến 1 triệu đồng 1,8%, tối  thiểu thu 10.000 
Trên 1 triệu đến 3 triệu 1,6%, tối thiểu thu 18.181 
Trên 3 triệu đến 5 triệu 51.818 
Trên 5 triệu đến 10 triệu 60.000 
Trên 10 triệu đến 15 triệu 65.909 
Trên 15 triệu đến 20 triệu 71.818 
Trên 20 triệu đến 30 triệu 75.909 
Trên 30 triệu đến 50 triệu 80.000 
Trên 50 triệu đến 75 triệu 85.909 
Trên 75 triệu đến 100 triệu 92.727 
Mối nấc 25 triệu tiếp theo 20.909 

 
2. Cước Chuyển tiền nhanh (CTN) 

Mức tiền gửi Cước CTN 
nội tỉnh 

Cước CTN gửi đến 
các thành phố, thị xã 

Cước CTN gửi đến 
các vùng khác 

Đến 3 triệu đồng 
1,64 % 

Tối thiểu thu 
17.272 đồng 

1,92 % 
Tối thiểu thu  
20.000 đồng 

2,23% 
Tối thiểu thu 21.818 

đồng 
Trên 3 đến 5 triệu đồng 51.818 đồng 61.818 đồng 73.181 đồng 
Trên 5 đến 10 triệu đồng 60.000 đồng 65.909 đồng 76.818 đồng 
Trên 10 đến 15 triệu đồng 65.909 đồng 70.000 đồng 81.818 đồng 
Trên 15 đến 20 triệu đồng 71.818 đồng 74.090 đồng 85.000 đồng 
Trên 20 đến 30 triệu đồng 75.909 đồng 78.181 đồng 89.090 đồng 
Trên 30 đến 50 triệu đồng 80.000 đồng 83.181 đồng 93.181 đồng 
Trên 50 đến 75 triệu đồng 85.909 đồng 90.000 đồng 105.000 đồng 
Trên 75 đến 100 triệu đồng 92.727 đồng 98.181 đồng 115.000 đồng 
Mỗi nấc 25 triệu đồng tiếp 
theo 20.909 đồng 23.181 đồng 30.909 đồng 

 
 



B. CƯỚC CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM 
 

1. Nhận tiền tại địa chỉ Bưu điện tỉnh, thành phố tự quy định 

2. Trả tiền tại địa chỉ 0,1% tổng số tiền gửi, tối thiểu thu 10.000, 
tối đa thu 100.000 

3. Thư báo trả 4.545 đồng/phiếu chuyển tiền 

4. Trả tận tay 3.636 đồng/phiếu chuyển tiền 

5. Lưu ký 2.727 đồng/phiếu chuyển tiền 

6. Thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận  
Trường hợp 1: Phiếu chuyển tiền vẫn còn 
tại bưu cục phát hành. 2.727 đồng/phiếu chuyển tiền 

Trường hợp 2: Phiếu chuyển tiền đã 
chuyển khỏi bưu cục phát hành.  

- Trường hợp người nhận, địa chỉ mới 
cùng tỉnh với tỉnh trả ban đầu. 3.636 đồng/phiếu chuyển tiền 

- Trường hợp người nhận, địa chỉ mới 
khác tỉnh với tỉnh trả ban đầu 6.363 đồng/phiếu chuyển tiền 

7. Rút lại tiền gửi  

Trường hợp 1: Phiếu chuyển tiền vẫn còn 
tại bưu cục phát hành: Hoàn tiền gửi và 
cước thu khi gửi, thu cước phục vụ..  

2.727 đồng/phiếu chuyển tiền 

Trường hợp 2: Phiếu chuyển tiền đã 
được chuyển khỏi bưu cục phát hành: 
Hoàn tiền gửi, không hoàn lại cước cơ 
bản, hoàn lại cước dịch vụ cộng thêm 
chưa thực hiện, thu thêm cước: 

6.363 đồng/phiếu chuyển tiền 

8. Chuyển hoàn phiếu gửi khi hết thời 
hạn trả tiền 

Hoàn tiền gửi, không hoàn cước,  
không thu thêm cước chuyển hoàn. 

 
C. NGUYÊN TẮC LÀM TRÒN CƯỚC 
 
Cước chuyển tiền trong nước quy định nêu trên sau khi đã cộng thuế GTGT được 

làm tròn theo nguyên tắc phần lẻ lớn hơn hoặc bằng 50 đồng được làm tròn thành 100 
đồng. Phần lẻ nhỏ hơn 50 đồng được làm tròn xuống 0 (không) đồng. 

  
D. CÁC VĂN BẢN THAM CHIẾU: 

- Quyết định số 6812/QĐ-GCTT ngày 21/12/2005 của Tổng Công ty Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) về việc ban hành 
bảng cước dịch vụ Chuyển tiền trong nước – Cước CTN hiện hành giữ theo bảng cước 
này. 

- Quyết định số 811/QĐ-BCVN ngày 13/12/2010 của Tổng Công ty Bưu chính Việt 
Nam về việc điều chỉnh cước các dịch vụ cộng thêm của dịch vụ chuyển tiền trong 
nước. 

- Quyết định số 584/QĐ-BCVN ngày 29/07/2011 của Tổng Công ty Bưu chính Việt 
Nam về việc điều chỉnh cước cơ bản dịch vụ thư chuyển tiền trong nước. 


