
 

Nguồn: Công an Bắc Kạn      

Ngày đăng: 26/11/2018 
Mục: Tin tức    

Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu 
chính công ích, từ tháng 6/2017, UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ 
chức ký thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu 
chính công ích, từ tháng 6/2017, UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức 
ký thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
bưu chính công ích. 

 
UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận 

hợp tác 

Theo biên bản thỏa thuận, 2 bên thống nhất phối hợp trong việc triển khai tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và cung cấp dịch vụ bưu 
chính chuyển phát; Hợp tác trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ tài chính; Cung ứng các dịch 
vụ phân phối, truyền thông. Đại diện các sở, ban, ngành, UBND một số huyện, thành phố 
cũng đã ký thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua 
dịch vụ bưu chính công ích với Bưu điện tỉnh. 

Theo đó, chất lượng dịch vụ bưu chính và giá cước áp dụng đối với việc chuyển phát 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phải được công khai tại 
các điểm phục vụ bưu chính và trên trang tin điện tử của doanh nghiệp cung ứng bưu chính 
công ích. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã ban hành Quyết 
định số 591/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 về việc công bố danh mục TTHC thực hiện và không 
thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm 
vi giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng 



thời UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 19/6/2017 thực hiện Quyết 
định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Về quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đối với các TTHC không bắt 
buộc người dân phải đến trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền để giải quyết thì tổ chức, cá 
nhân có yêu cầu giải quyết TTHC chỉ cần đến các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã thuộc 
Bưu điện tỉnh để nộp hồ sơ, kèm lệ phí (nếu có) thay vì việc phải đến trực tiếp Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” cấp tỉnh, huyện để nộp hồ sơ 
và nhận kết quả. Nhân viên Bưu điện sẽ tiếp nhận hồ sơ, thu tiền lệ phí, phí dịch vụ chuyển 
phát và cấp phiếu xác nhận cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Sau đó thực hiện chuyển hồ sơ và 
lệ phí tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC đảm bảo an toàn, chính xác, kịp thời. Khi 
có kết quả, nhân viên Bưu điện sẽ chuyển phát đến tận tay cho người dân theo địa chỉ đã đăng 
ký. 

Đối với các TTHC bắt buộc người dân phải đến nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết, khi có kết quả, nhân viên Bưu điện sẽ chuyển phát đến tận tay cho người 
dân theo địa chỉ đã đăng ký. Với các trường hợp đăng ký hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 người 
thực hiện TTHC tích chọn nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Hệ thống kết nối sẽ 
chuyển thông tin địa chỉ của người đăng ký trực tuyến đến bộ phận đầu mối của Bưu điện. 
Bưu điện sẽ liên hệ người đăng ký và thống nhất thời gian thu hồ sơ. 

Từ khi ký kết đến nay, UBND tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương để nghiên cứu nhu cầu, cung 
cấp dịch vụ hành chính công. Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, 
giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích cho 
các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Bưu điện tỉnh cũng đã phối hợp với các địa 
phương tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, nhân dân về công tác nhận hồ sơ và trả kết quả 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích./. 

 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Cam Ranh     

Ngày đăng: 27/11/2018 
Mục: Sản xuất kinh doanh  

Điều chỉnh giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập 

Bưu điện tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo về việc điều chỉnh giá cước dịch vụ bưu chính phổ 
cập. 

 

Ảnh minh họa. Ảnh: Lê Xưa 

Cụ thể, từ ngày 1-12-2018, giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập sẽ thay đổi đối với dịch vụ 
thư cơ bản và bưu thiếp trong nước, bưu thiếp quốc tế, cụ thể như sau: 

1. Đối với dịch vụ thư cơ bản và bưu thiếp trong nước: 

STT 
Nấc khối lượng 

Mức cước (đơn vị: 
Đồng). 

1 Đến 20g 4.000 

2 Trên 20g đến 100g 6.000 

3 Trên 100g đến 250g 8.000 

4 Phần lẻ đến 250g hoặc mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g 2.000 

 
2. Đối với dịch vụ thư cơ bản và bưu thiếp quốc tế: 

STT Nấc khối lượng Mức cước 

(đơn vị: Đồng) 

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 

1 Đến 20g 15.000 19.000 21.000 23.000 

2 Trên 20g đến 100g 37.000 46.000 59.000 63.000 



3 Trên 100g đến 250g 90.000 109.000 140.000 155.000 

4 Phần lẻ đến 250g 
hoặc mỗi 250g tiếp 
theo đến 2.000g 

84.000 115.000 136.000 136.000 

Được biết, theo văn kiện UPU được thông qua tại Istanbul năm 2016, giá cước đầu cuối giữa 
bưu chính tất cả các nước sẽ được thanh toán trên cơ sở giá thành và giá cước dịch vụ thư nội 
địa. Theo đó, Việt Nam dự kiến sẽ áp dụng quy định này từ năm 2020. Hiện nay, Việt Nam 
thuộc nhóm các nước có mức giá cước dịch vụ thư cơ bản trong nước thấp nhất trong số gần 
200 quốc gia trên thế giới. Năm 2014, mặc dù giá cước dịch vụ thư cơ bản trong nước của 
Việt Nam đã được điều chỉnh tăng song thời gian qua, do tác động của các yếu tố đầu vào, các 
quốc gia khác cũng đã điều chỉnh tăng giá cước dịch vụ này. Việc điều chỉnh cước lần này 
làm nền tảng cho việc thanh toán cước đầu cuối quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới. 
Việc thay đổi giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập được thực hiện theo Thông tư số 
12/2018/TT-BTTTT ngày 15-10-2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo lợi ích của 
Việt Nam trong thanh toán quốc tế và bù đắp chi phí giá thành. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Sầm Sơn          

Ngày đăng: 25/11/2018 
Mục: Tin tức    

Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Sáng ngày 25/11, tại UBND phường Quảng Tiến, Bảo hiểm Xã thành phố Sầm Sơn và 
Bưu điện Sầm Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

 

Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

         Tại hội nghị, lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội thành phố - Bưu điện thành phố Sầm Sơn thông 
tin những nội dung của Bảo hiểm y tế hộ gia đình và  Luật BHXH, trong đó nhấn mạnh về đối 
tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; quyền lợi cơ bản được hưởng khi tham gia BHXH 
tự nguyện; mức đóng, phương thức đóng....Qua hội nghị , người dân trực tiếp đặt câu hỏi về 
chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, những vướng mắc trong quá trình tham gia BHXH tự nguyện… 
Tất cả ý kiến, thắc mắc được lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp thu, giải đáp cụ thể. 

          Qua hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện nhằm cung cấp thông tin 
cần thiết để nhân dân hiểu rõ tính ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân, 
để nhân dân tự nguyện tham gia, góp phần mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. 

 



 

 

Nguồn: Báo Tuyên Quang       

Ngày đăng: 26/11/2018 
Mục: Xã hội      

 

Dai-ichi Life Việt Nam và VNPost: Tổ chức Hội thảo sức khỏe và giới thiệu sản phẩm “Lộc Hưng 
Thịnh Bưu Điện” tại Tuyên Quang 

Vừa qua, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) và 
Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) 
phối hợp tổ chức Hội thảo “Sống vui, sống khỏe cùng VNPost”. 

Nhân dịp này, Dai-ichi Life Việt Nam giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm “Lộc Hưng Thịnh Bưu 
Điện”. Đến với hội thảo, khách hàng đã được gặp và trao đổi với Giáo sư - Bác sĩ Đặng Văn 
Dương, Nguyên Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội về kiến 
thức của “Bệnh hiểm nghèo - Ung thư và Tim mạch” cùng với bí quyết để sống vui, sống 
khỏe.   

 
Giáo sư - Bác sĩ Đặng Văn Dương chia sẻ về kiến thức y khoa trong chương trình hội thảo. 

“Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện” là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ độc đáo của Dai-ichi Life Việt 
Nam được thiết kế riêng cho khách hàng của VNPost, với nhiều quyền lợi bảo vệ toàn diện 
trước các rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo. 
Ngoài ra, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hỗ trợ đóng 200% phí bảo hiểm cơ bản khi xảy ra rủi ro 
tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện mang đến cho 
khách hàng sự linh hoạt tối đa với các quyền linh hoạt đóng phí, rút hoặc vay từ giá trị tài 
khoản hợp đồng tùy theo khả năng tài chính. Đặc biệt, khách hàng chỉ cần trả lời bốn câu hỏi 
thẩm định liên quan đến sức khỏe và nghề nghiệp để tham gia hợp đồng bảo hiểm này. Đây là 
giải pháp bảo vệ tài chính tiên phong không chỉ mang đến cho khách hàng sự an tâm mà còn 
san sẻ gánh nặng tài chính khi rủi ro không may xảy đến. 

Ông Trần Đình Quân, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam cho biết: “Việc hợp tác dài hạn 
với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát 
triển bền vững của Dai-ichi Life Việt Nam với mong muốn tạo cơ hội để mọi người dân Việt 
Nam đều được tiếp cận với các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tiên tiến của Công ty, 



đặc biệt là người dân sinh sống ở vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Việc giới thiệu sản 
phẩm “Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện” thể hiện mong muốn của  

Dai-ichi Life Việt Nam và VNPost được đồng hành cùng khách hàng và gia đình trong việc 
bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Buổi hội thảo thay cho lời tri ân của 
chúng tôi gửi đến khách hàng tại tỉnh đã luôn tín nhiệm, ủng hộ Dai-ichi Life Việt Nam và 
VNPost trong suốt thời gian qua và trong tương lai”.  

Sau hơn 11 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam đã xây dựng mạng lưới kinh doanh vững 
mạnh, giữ vị trí thứ ba trên thị trường với 280 văn phòng “phủ sóng” khắp 63 tỉnh thành tại 
Việt Nam, vinh dự phục vụ trên 2,2 triệu khách hàng thông qua đội ngũ hơn 1.300 nhân viên 
và 80.000 tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Ngày 18-1-2016, Dai-ichi Life Việt Nam đã ký kết 
hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền thời hạn 15 năm với VNPost nhằm đẩy mạnh việc phân 
phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang nhiều lợi ích thiết thực đến với khách hàng tại các 
vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa trên cả nước. 

Ngày 17-1-2018, Dai-ichi Life Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động Hạng Ba đúng vào dịp kỷ niệm 11 năm thành lập Công ty tại Việt Nam 
(18/1/2007 - 18/1/2018), nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công ty góp phần vào 
sự phát triển nền kinh tế Việt Nam cũng như những đóng góp cho cộng đồng.  

Trong 10 tháng đầu năm 2018, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt kết quả kinh doanh vô cùng ấn 
tượng với doanh thu phí khai thác mới tăng 56% so với cùng kỳ năm 2017, tổng doanh thu 
phí bảo hiểm tăng 49% so với cùng kỳ năm 2017. 



 

Nguồn: Báo Lâm Đồng       

Ngày đăng: 27/11/2018 
Mục: Xã hội     

Bảo hiểm xã hội và bưu điện nỗ lực phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự 
nguyện 

Theo số liệu của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến tháng 11/2018, toàn quốc 
có 254 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 76,6% kế hoạch do Thủ tướng 
Chính phủ giao. Ðể hoàn thành nhiệm vụ, ngành BHXH cần phát triển thêm 77.232 
người tham gia BHXH tự nguyện. Ðây là một trong những khó khăn, thách thức, cần sự 
nỗ lực rất lớn của ngành BHXH trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện.  

  

Theo BHXH Việt Nam, hiện nay, bên cạnh việc quyết liệt triển khai tinh thần chỉ đạo của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng tại Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về Cải cách chính 
sách BHXH, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 về việc Giao chỉ tiêu phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 về Ban hành chương trình 
hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của 
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Cải cách chính sách bảo 
hiểm xã hội...; để công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngày càng hiệu quả, 
các đơn vị cần đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng, trong đó có kênh bưu 
điện.  

  

Đồng hành với BHXH Việt Nam trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã xây dựng Đề án thí điểm triển khai phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện thông qua mô hình tổ chức hội nghị tuyên truyền. Tính đến thời 
điểm hiện nay, Tổng Công ty đã triển khai thí điểm tại 20 bưu điện tỉnh, thành phố. Bưu điện 
Việt Nam xác định đây không chỉ là trách nhiệm trong việc thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa 
hai ngành, mà còn là trách nhiệm của Bưu điện Việt Nam trong việc cùng với ngành BHXH 
hoàn thành mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết 28/NQ-TW đã đề ra là đến năm 2021, số người 
tham gia BHXH tự nguyện bằng 1% số lao động trong độ tuổi. Tổng Công ty đã thành lập Tổ 
công tác triển khai phát triển người tham gia BHXH tự nguyện nhằm hỗ trợ và giải quyết 
vướng mắc cho bưu điện tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai.  

  

Đồng thời, tổ chức đào tạo, phổ biến kiến thức về BHXH tự nguyện cho cán bộ, công nhân 
viên và người lao động nắm rõ chế độ, chính sách để chủ động tư vấn cho người tham gia, đào 
tạo cán bộ làm báo cáo viên thuyết trình tại hội nghị. Đặc biệt, Tổng Công ty đã giao kế hoạch 
cụ thể về số lượng hội nghị và số người tham gia tăng mới đến từng bưu điện huyện, thành 
phố, đảm bảo mỗi huyện tổ chức ít nhất 1 hội nghị/tháng. 

  

Bưu điện Lâm Đồng cũng là một trong số 20 tỉnh, thành phố được chọn triển khai thí điểm 
mô hình này. Ngay trong tháng 9/2018, Bưu điện tỉnh đã chọn triển khai mô hình trên tại 5 
huyện, thành phố, gồm: Bảo Lộc, Đà Lạt, Lâm Hà, Di Linh và Bảo Lâm. Đến tháng 10/2018, 
Bưu điện tỉnh đã triển khai đồng loạt tại 12 bưu điện huyện, thành phố và đã tổ chức được 18 
hội nghị, số lượng khách hàng đăng ký tham gia là 219 người. Theo ông Vũ Xuân Việt - Phó 
Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh, khi triển khai mô hình trên, tỷ lệ người dân đăng ký tham 



gia đông hơn và tại các buổi tuyên truyền, người dân cũng hiểu rõ hơn nghĩa vụ và quyền lợi 
của mình sau khi quyết định đóng BHXH tự nguyện. 

  

Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cũng rất đơn giản. Tại các buổi tuyên truyền do 
bưu điện tổ chức, người dân có thể trực tiếp đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, chỉ sau 10 
ngày, cơ quan BHXH sẽ in sổ BHXH và chuyển cho bưu điện, nhân viên bưu điện phát đến 
tận nhà cho người tham gia. Trường hợp người dân không mang theo tiền khi đến các hội 
nghị tuyên truyền, vẫn có thể đăng ký tham gia, sau đó, nhân viên bưu điện sẽ đến tận nhà để 
thu tiền, hoàn thiện hồ sơ và trong vòng 10 ngày sẽ giao sổ cho người dân. Sau khi đã đăng ký 
lần đầu, những lần tiếp theo, khách hàng chỉ cần đến điểm giao dịch bưu điện gần nhất để 
đóng tiền cho những lần tiếp theo. Trường hợp nếu không đi được, người dân chỉ cần gọi điện 
cho nhân viên bưu điện đến tận nhà để thu tiền. 

  

Tại một buổi tuyên truyền do bưu điện tổ chức tại Đức Trọng, anh Nguyễn Văn Trung, một 
người làm nghề tự do cho biết, tại buổi tuyên truyền này, anh thấy hiểu hơn về mức đóng, số 
tiền mình hưởng sau 20 năm tham gia đóng bảo hiểm. Vì bưu điện đã có minh họa cụ thể mức 
đóng, mức hưởng bảo hiểm tùy theo lựa chọn của từng người từ thấp tới cao. “Tôi thấy trong 
này minh họa tới 49 mức thu nhập khác nhau, từ thấp nhất là 700 ngàn đồng, tới cao nhất là 
10 triệu đồng, tương ứng với đó cũng có 49 mức đóng BHXH khác nhau, với mức đóng thấp 
nhất từ 154 ngàn đồng đến mức đóng cao nhất là 2,2 triệu đồng (chưa được hỗ trợ). Những 
trường hợp tham gia mua BHXH tự nguyện là hộ nghèo, cận nghèo, và các đối tượng khác 
cũng được minh họa cụ thể, hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ 46.200 đồng/tháng; hộ cận nghèo 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ 38.500 đồng/tháng và đối tượng khác nhà nước hỗ trợ là 
15.400 đồng/tháng, số tiền lương hưu dự kiến mà chúng tôi sẽ được hưởng sau 20 năm đóng 
BHXH tự nguyện cũng được minh họa cụ thể, rõ ràng và được tính luôn cả phần trượt giá 
nữa. Tham gia BHXH tự nguyện, tôi sẽ được hưởng chế độ hưu, chế độ tử tuất, được cấp thẻ 
BHYT khi về hưu lại có một khoản thu nhập hàng tháng. Trước kia, tôi cứ nghĩ một lao động 
tự do như tôi thì làm gì có lương hưu nhưng bây giờ thì tôi biết mình hoàn toàn có cơ hội đó, 
tôi sẽ tham gia BHXH tự nguyện để được nhận lương khi về già” - anh Trung cho biết.  
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Bưu điện chuyển phát vé trận đấu Việt Nam - Philippines 

Bưu điện Việt Nam sẽ chuyển vé tới tận tay khách hàng trận đấu bán kết giữa Việt Nam 
và Philippines. 

Thay vì phải mất nhiều thời gian để chen chúc, xếp hàng mua vé xem bóng đá tại quầy như 
trước kia, trong trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines (giải 
bóng đá AFF Suzuki Cup 2018) vào 19h30 ngày 06/12, người yêu bóng đá sẽ mua vé theo 
hình thức trực tuyến. Bưu điện Việt Nam sẽ chuyển vé tới tận tay khách hàng. 

Được biết thời gian mở bán vé từ 10:00 ngày 28/11/2018 đến 12:00 ngày 29/11/2018. Để 
mua vé trực tuyến, người hâm mộ truy cập vào các website: vebongdaonline.vn; 
vebongonline.com.vn; ticketonline.vff.org.vn; vebongda.vff.org.vn để đăng nhập tài khoản 
trực tuyến. 

 

Trang bán vé trực tiếp của VFF 



Nếu chưa có tài khoản người hâm mộ sẽ phải đăng ký tài khoản 
mới 

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), mỗi người được mua 1 lần theo số 
CMND hoặc thẻ căn cước công dân. Số lượng vé tối đa cho 1 người/lần đặt lệnh là 4 vé cùng 
mệnh giá. Việc thanh toán chi phí vé và chuyển phát qua Bưu điện (nếu đăng ký) được thực 
hiện thông qua thẻ ATM nội địa, thẻ VISA. Chi phí chuyển phát nhanh là 29.000 đồng/1 đơn 
hàng. 

Vé sẽ được chuyển tới tay người mua qua hình thức nhận trực tiếp tại trụ sở VFF hoặc được 
chuyển phát qua đường Bưu điện. 

Đối với những khách hàng tại Hà Nội (12 quận nội thành: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, 
Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây 
Hồ, Thanh Xuân) có thể nhận vé qua đường chuyển phát nhanh được cung cấp bởi Bưu điện 
Việt Nam (VNPost). Khi nhận vé, người mua phải xuất trình CMND hoặc thẻ căn cước công 
dân. 

Đối với những trường hợp khách hàng không thể nhận trực tiếp từ nhân viên Bưu điện, khách 
hàng có thể ủy quyền cho người khác nhận hộ. Người nhận vé hộ phải có chứng minh thư, 
hoặc căn cước công dân bản gốc của người đăng ký mua vé, đồng thời nộp bản photo chứng 
minh thư và căn cước công dân của người nhận vé hộ. 

Đối với những trường hợp nhân viên Bưu điện đã thực hiện phát vé nhưng khách hàng không 
nhận vé, vé sẽ được chuyển hoàn về VFF. Trường hợp này khách hàng muốn nhận vé, phải 
đến VFF để nhận. Nhân viên Bưu điện có mặt tại trụ sở VFF để phát vé cho những trường 
hợp đăng ký chuyển phát vé qua Bưu điện.  



Bưu điện luôn đồng hành cùng hành trình chinh phục Cúp vàng 
của Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam 

Bưu điện Việt Nam bắt đầu chuyển vé tới tận tay khách hàng từ ngày 30/11 đến ngày 
2/12. Đối với trường hợp vé được chuyển hoàn về VFF, thời gian phát vé được thực hiện từ 
ngày 4/12 đến 12h ngày 6/12. 

 


