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Vé chung kết lượt về AFF Cup sẽ được chuyển trong ngày 12 và 13-12 

 
Nhân vie ̂n VNPost pha ̂n chia vé theo từng tuye ̂́n đưo ̛̀ng trước khi chuye ̂̉n phát 

NDĐT - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đã chính thức đàm phán xong với 
VFF và đơn vị phân phối online (GMO) về việc chuyển phát vé trận chung kết lượt về 
AFF Cup 2018. VNPost sẽ tiếp tục “bao thầu” chuyển phát vé cho khách hàng tại 12 
quận nội thành Hà Nội. Thời gian chuyển phát sẽ trong hai ngày 12 và 13-12. 

Một điểm khác biệt lớn so với lần chuyển phát trước là việc chuyển hoàn lại vé. Đối với 
khách hàng không kịp nhận vé trong thời gian nhân viên Bưu điện đi phát vé tại nhà, thay vì 
phải ra trụ sở của VFF để nhận vé, khách hàng sẽ tới các bưu cục gần nhất để nhận vé. Theo 
quy định của VFF, thời gian phát vé chuyển hoàn tại các bưu cục sẽ được thực hiện trong buổi 
sáng ngày 14-12. Sau thời gian này, số vé còn lại (nếu có) sẽ được chuyển về VFF. 

Khi nhận vé, khách hàng cần phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công 
dân để nhân viên Bưu điện đối chiếu với dữ liệu đăng ký vé online. Chi phí chuyển phát
nhanh là 29.000 đồng/1 đơn hàng. Đối với những trường hợp khách hàng không thể trực tiếp 
nhận vé vẫn có thể ủy quyền cho người khác nhận hộ. Người ủy quyền phải có bản gốc chứng 
minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đăng ký mua vé. 

Trong chiều 14-12, Bưu điện Việt Nam sẽ thông báo tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam AFF và 
GMO toàn bộ thông tin về vé đã phát qua đường Bưu điện. 

Theo quy định của VFF, trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, mỗi người chỉ được mua 1 lần 
theo số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Số lượng vé tối đa cho 1 người/lần 
đặt lệnh là 2 vé cùng mệnh giá. Thời gian mở bán vé online trận chung kết AFF Cup 2018 
lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ được chia làm bốn đợt: 10 giờ, 16 giờ, 22 giờ ngày 10-
12 và 10 giờ ngày 11-12; ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể. Có bốn
loại vé theo mệnh giá: 200 nghìn đồng/vé, 350 nghìn đồng/vé, 500 nghìn đồng /vé và 600 
nghìn đồng/vé. 

Trước đó, VNPost đã bố trí 200 nhân viên, bưu tá chuyển phát thành công hơn 15.000 vé trận 
bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines tới người hâm mộ tại 12 quận 
nội thành Hà Nội. 
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Vingroup xây dựng mạng lưới trạm sạc và tiện ích tại hệ thống bưu điện Việt Nam 

Ngày 6/12/2018 tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(VNPOST) đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm xây dựng các điểm sạc và cửa hàng tiện ích 
tại hệ thống bưu điện, bưu cục trên toàn quốc. Cùng với Petrolimex và PV Oil – 
VNPOST là đối tác tiếp theo của Vingroup trong mục tiêu xây dựng 30.000 – 50.000 
“tiện ích một điểm” cho hệ sinh thái xe máy và ô tô điện VinFast; đồng thời mở rộng các 
dịch vụ khác của Tập đoàn đến tận các tuyến huyện/xã. 

Theo thỏa thuận hợp tác, các công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup sẽ tiến hành khảo sát 
13.000 điểm hiện diện trên cả nước của VNPOST để triển khai xây dựng mô hình dịch vụ phù 
hợp. 

Cụ thể, tại các bưu điện, bưu cục - VinFast Service sẽ tiến hành lắp đặt các trạm sạc để phục 
vụ sản phẩm ô tô và xe máy điện, trong khi khối bán lẻ triển khai hệ thống cửa hàng tiện lợi 
VinMart + nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, nông sản, đồ ăn 
nhanh… Đây cũng là điểm đăng ký thẻ khách hàng thân thiết VinID để thụ hưởng những 
chính sách ưu đãi tốt nhất của Tập đoàn Vingroup trên toàn quốc. 

Mô hình hợp tác trên nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tiện ích đa dạng và 
đầy đủ từ sạc, thuê pin xe điện đến mua sắm, nghỉ ngơi, ăn uống, thanh toán không dùng tiền 
mặt… chỉ tại “một điểm” dừng chân. 

 

Lãnh đạo Tập đoàn Vingroup và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng lãnh đạo của VinFast 
Service, VinMart tại lễ ký kết.  

Thông qua thỏa thuận hợp tác với VNPOST, Vingroup không chỉ nhanh chóng đạt đến mục 
tiêu xây dựng 30.000 – 50.000 điểm sạc xe điện đến năm 2020 mà còn đưa các thương hiệu 
khác của Tập đoàn như VinMart+,  VinEco, VinMart Cook…. vươn đến các tuyến huyện xã, 
góp phần tăng sự hiện diện và độ phủ của hệ sinh thái Vingroup trên toàn quốc. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn 
Vingroup cho biết: “Song hành với quá trình ra mắt và phân phối sản phẩm xe máy điện, 
Vingroup cũng đang nỗ lực triển khai nhanh chóng hệ sinh thái sản phẩm, bao gồm các điểm 
sạc trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở khắp vùng miền và địa bàn. Ngoài ra, 
Tập đoàn sẽ cung cấp thêm cho khách hàng những dịch vụ gia tăng tại các điểm sạc nhằm 
mang lại những trải nghiệm tiện nghi, thoải mái cho người dùng”. 



Trước đó, Vingroup cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) – hai đơn vị nắm giữ  phần lớn thị phần các cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam để triển khai rộng rãi mô hình “Tiện ích một điểm” tương 
tự. 

Như vậy, chỉ trong gần 2 tháng, Tập đoàn Vingroup đã hoàn thành việc ký kết hợp tác với các 
đối tác có mạng lưới dịch vụ lớn nhất Việt Nam, giữ đúng cam kết cung cấp những sản phẩm 
chất lượng tốt, dịch vụ hậu mãi vượt trội tới người tiêu dùng; đồng thời, khẳng định tầm nhìn 
chiến lược và năng lực triển khai tốc độ, hiệu quả của Vingroup trong kinh doanh. 



 

Nguồn: Bưu điện   

Ngày đăng: 08/12/2018 
Mục: Bưu chính   

 

 



 



 

 

 


