
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Ninh Bình 

Ngày đăng: 13/10/2019 
Mục: Tin tức         

Ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện Hoa Lư 

Sáng 13/10, Bưu điện huyện Hoa Lư phối hợp với BHXH huyện tổ chức ra quân tuyên 
truyền chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện. 

 

Ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. 

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình phát động “Tháng cao điểm tuyên truyền chính 
sách BHXH tự nguyện” của hai ngành Bảo hiểm và Bưu điện, với mục đích của đợt ra quân 
nhằm đưa chính sách BHXH tự nguyện đến với đông đảo người dân, tăng cường sự phối hợp 
giữa cơ quan BHXH và Bưu điện trong vận động người dân tham gia vào chính sách, góp 
phần hoàn thành mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2019, nâng cao 
tỷ lệ bao phủ trong nhân dân. 

Thời gian qua, hệ thống Bưu điện trên địa bàn huyện Hoa Lư đã đóng vai trò quan trọng trong 
việc tuyên truyền, vận động, phát triển BHXH tự nguyện. Trong 9 tháng đầu năm 2019, hệ 
thống Bưu điện toàn huyện đã phát triển mới được 245 đối tượng, nâng tổng số đối tượng 
tham gia thuộc Đại lý Bưu điện lên 335 người, góp phần nâng số lượng đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện Hoa Lư đến thời điểm tháng 10/2019 lên 717 người. 

Ngay sau lễ phát động tại Bưu điện huyện Hoa Lư, các nhân viên Bưu điện huyện và Bưu 
điện điểm văn hóa xã đã ra quân tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính của huyện 
và chia thành các nhóm nhỏ đến tận các gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, địa điểm 
công cộng... để tuyên truyền, tư vấn cho người dân biết về chính lợi ích của BHXH tự 
nguyện, từ đó đăng ký tham gia, góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
trên địa bàn dân cư. 

Được biết, chương trình phát động “Tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH tự 
nguyện” được tiến hành đồng loạt tại tất cả các điểm bưu điện huyện, thành phố trong tỉnh 
vào ngày 19/10, trong đó, Bưu điện Hoa Lư là đơn vị thực hiện chương trình ra quân sớm 
nhất. 
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Thí điểm chuyển bộ phận một cửa UBND huyện sang Bưu điện huyện 

Nhằm tạo điều kiện cho người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính một cách 
nhanh chóng, thuận tiện, và đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh Thanh 
Hóa và UBND huyện Thường Xuân đã triển khai thí điểm chuyển bộ phận một cửa sang 
bưu điện huyện. Mô hình này bước đầu nhận được sự đón nhận tích cực từ người dân. 

  

 

Lần đầu có mặt tại bưu điện huyện để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, anh Cầm Bá 
Công khá hài lòng trước thái độ lịch sự, ân cần chu đáo của các nhân viên tại đây. Cùng với 
đó cơ sở vật chất khang trang, hiện đại mang lại sự thoải mái cho anh khi đến giải quyết thủ 
tục hành chính. 

 



Bộ phận một cửa của UBND huyện Thường Xuân được chuyển sang phòng giao dịch của 
Bưu điện huyện bắt đầu từ đầu tháng 10. Trong thời gian đầu, tại đây có ba cán bộ công chức 
huyện cùng với ba nhân viên bưu điện làm việc. Người dân có thể thực hiện tất cả các thủ tục 
hành chính của UBND huyện tại đây, cùng với đó có thể sử dụng dịch vụ bưu chính công ích 
tiếp nhận, trả kết quả thông qua bưu điện. 

 

Được biết Thường Xuân là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thí điểm chuyển đổi 
Bộ phận một cửa sang Bưu điện huyện. Nếu mô hình này hoạt động hiệu quả và được nhân 
rộng sẽ giúp giảm cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ở 
các địa phương, giúp cán bộ công chức có điều kiện làm việc chuyên môn tốt hơn. Đồng thời 
giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất cho Bộ phận Một cửa ở các địa phương./. 



 

Nguồn: Bắc Ninh online 

Ngày đăng: 13/10/2019 
Mục: Nhịp cầu nhân ái 

Hơn 150 người đăng ký hiến máu tình nguyện 

Ngày 12-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh, Viện Huyết học và Truyền 
máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Bưu điện Việt 
Nam - Những giọt máu hồng” năm 2019. 

 

Hơn 150 người đăng ký hiến máu tình nguyện tại chương trình “Bưu điện Việt Nam-Những 
giọt máu hồng” 

 Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, chương trình thu hút hơn 150 cán 
bộ, nhân viên thuộc Bưu điện tỉnh đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Qua quá trình 
khám, sàng lọc, có gần 70 người đủ điều kiện sức khỏe được hiến máu tình nguyện, thu được 
gần 70 đơn vị máu. 

Chương trình hiến máu tình nguyện thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia với 
cộng đồng của cán bộ, nhân viên ngành Bưu điện Bắc Ninh góp phần cứu giúp những bệnh 
nhân đang cần máu trong cấp cứu và điều trị bệnh. 

  



 

Nguồn: Bình Thuận online 

Ngày đăng: 14/10/2019 
Mục: Giáo dục – Thanh niên 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bưu điện tỉnh đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022 

BTO- Ngày 12/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bưu điện tỉnh Bình Thuận (thuộc Đoàn khối Cơ 
quan và Doanh nghiệp tỉnh) đã tổ chức Đại hội toàn thể (40 ĐVTN) nhiệm kỳ 2019 – 2022. 

 

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn đã tích cực thực 
hiện 2 phong trào “xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”; “đồng hành với 
thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đoàn đã vận động tất cả đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ trên 
cơ sở chỉ tiêu lãnh đạo Bưu điện tỉnh giao. Mỗi đoàn viên xác định vai trò, nhiệm vụ của mình 
trong đơn vị để nổ lực phấn đấu góp phần xây dựng văn minh nơi làm việc, xây dựng doanh 
nghiệp ngày càng vững mạnh. Hưởng ứng chiến dịch Hè tình nguyện, Chi đoàn đã phối hợp 
với Đoàn khối tổ chức trao kinh phí thực hiện công trình thanh niên. Trong đó, công trình có 
giá trị lớn nhất là "bê tông hóa đường giao thông nông thôn" trị giá 20.000.000 đồng tại xã 
Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc. Chi đoàn kết hợp cùng với Cụm thi đua IV tổ chức trao tặng 12 
phần học bổng trị giá 6 triệu đồng cho các em học sinh nghèo, hiếu học có hoàn cảnh khó 
khăn tại xã Sông Lũy (Bắc Bình); tham gia với Cụm thi đua số IV tặng quà cho học sinh 
nghèo hiếu học và hoạt động làm vệ sinh bờ biển tại xã Tiến Thành với kinh phí đóng góp 
1.500.000 đồng. Tổ chức đoàn viên tham gia lấy thông tin khách hàng về thương mại điện tử 
hỗ trợ Đoàn Tổng công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vận động đoàn viên tham gia 
hiến máu nhân đạo; tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tự nguyện cho nhân dân; tham gia 
bán hàng lưu động, bán các sản phẩm ngoài giờ như: Bảo hiểm, hàng Btcom… Qua các 
phong trào, Đoàn đã giới thiệu 6 đoàn viên ưu tú cho Cấp ủy xem xét kết nạp Đảng. 

Tại Đại hội ông Lê Tấn An - Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh và ông Nguyễn Hữu 
Phương, Phó bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phát biểu chỉ đạo. Đại hội 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bưu điện tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2019-2022 đã lựa chọn những 
đoàn viên ưu tú bầu vào Ban chấp hành gồm 5 đồng chí; bầu đồng chí Hồ Thanh Nhật Bảo 
làm Bí thư Chi đoàn Bưu điện tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2019 - 2022. 

 

 



Nguồn: Tiền phong 

Ngày đăng: 14/10/2019 
Mục: Kinh tế   

Bỏ 'bầu sữa' 330 tỷ đồng để thành doanh nghiệp tỷ USD 

Từ một đơn vị Nhà nước trì trệ, như con tàu sắp chìm, sống dựa vào “bầu sữa” ngân 
sách, nhờ thay đổi tư duy họ truyền sức sống cho đơn vị thành doanh nghiệp làm ăn có 
lãi, đạt doanh thu tỷ USD. Đây có lẽ là điểm sáng hiếm hoi của một doanh nghiệp Nhà 
nước. 

 

Chuẩn bị đưa thư, hàng đến người nhận 

“Cứu” 4 vạn người từ… con tàu sắp đắm 

Hơn 10 năm trước, để viễn thông thực hiện tự do hóa thương mại và không còn phải “nặng 
gánh” với bưu chính, đồng thời để cải cách lĩnh vực này, Tổng Cty Bưu chính Việt Nam (nay 
là Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post) đã chính thức được tách ra khỏi Tập đoàn Bưu chính 
Viễn thông VNPT. 

Lúc đó có người đã ví thị trường bưu chính như đại dương bao la, còn Vietnam Post là con 
tàu cũ kỹ, đang chở quá tải hơn 4 vạn người loay hoay giữa muôn trùng sóng gió. Con tàu đó 
có thể chìm bất cứ lúc nào, nói gì đến việc cập bến an toàn. Bởi, trước đó bưu chính hầu như 
chỉ sống dựa vào nguồn trợ cấp của Nhà nước và sự trợ giúp từ viễn thông. Bài toán đặt ra để 
có thể tự cân bằng thu chi, tiến tới có lãi, dù có lạc quan đến mấy cũng ít người có niềm tin. 
Thời điểm đó, toàn mạng lưới bưu chính ảm đạm. Đa số cán bộ và người lao động không ai 
muốn ở lại, tinh thần làm việc rệu rã, thậm chí nhiều người còn “bỏ chạy” hoặc xin chuyển về 
viễn thông. 

Trong khi giá cước dịch vụ bưu chính công ích thấp hơn giá thành; lao động giản đơn thừa; 
lao động có trình độ cao lại thiếu. Doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, lĩnh vực phát hành báo 
chí còn phải bù lỗ. Có những lúc, mạng lưới hoạt động cầm chừng. Một số bưu cục, nhất là 
điểm Bưu điện Văn hóa xã đã phải tạm đóng cửa. 



 

Những bưu tá thời nay 

Để cứu doanh nghiệp đang bên bờ vực thẳm, Tổng giám đốc Đỗ Ngọc Bình lúc đó đã quyết 
định xây dựng chiến lược phát triển của Bưu chính Việt Nam theo hướng đa dạng hóa sản 
phẩm, dịch vụ. Bưu điện đã phát triển đồng thời trên cả 3 trụ cột: Bưu chính chuyển phát, Tài 
chính Bưu chính và Phân phối - Truyền thông. Đây là điều hoàn toàn mới đối với người bưu 
chính lúc đó. 

Năm 2011, Bưu chính Việt Nam khiến không ít người “giật mình” khi liên kết với Ngân hàng 
Liên Việt để ra đời Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.  Đây là thương vụ góp vốn đầu tiên trong 
lĩnh vực tài chính-ngân hàng khi một tổng công ty Nhà nước góp vốn vào một doanh 
nghiệp.Đánh giá về thương vụ lịch sử này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lúc đó cho 
rằng: Sự hợp tác đặc biệt giữa một doanh nghiệp có bề dày lịch sử 66 năm với một ngân hàng 
còn non trẻ. 

Cũng trong năm đó, Bưu chính lại gây tiếng vang khi thực hiện chi trả lương hưu tại 4 tỉnh 
Bắc Cạn, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắc Nông. 8 tháng sau, doanh nghiệp này được Chính phủ 
đồng ý cho mở rộng chi trả hưu và trợ cấp BHXH tại nhiều địa phương. 

 



Hình ảnh những anh bưu chính quá đỗi thân thuộc với đồng bào vùng sâu, vùng xa 

Con đường phía trước của Bưu chính đã rõ ràng hơn, những vật cản dần bị loại bỏ. Tuy nhiên 
khó khăn vẫn chồng chất, thách thức vẫn bủa vây.Đúng lúc ấy, Bưu chính Việt Nam bổ nhiệm 
một phó tổng giám đốc hội tụ nhiều phẩm chất “lạ”. 

“Đổi mới trên tất cả các lĩnh vực” là mệnh lệnh cho toàn mạng lưới Vietnam Post ngay từ khi 
mới về và sau này trở thành Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Anh Tuấn 
(ngày 19/9 vừa qua, với những dấu ấn trong công việc, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm 
Thứ trưởng Bộ TT&TT). 

Điểm thay đổi lớn nhất chính là định vị Vietnam Post trở thành doanh nghiệp theo hướng “hệ 
sinh thái”, đa dạng hóa dịch vụ. Một quyết định táo bạo, nên không có gì khó hiểu khi nó vấp 
phải ý kiến phản đối, sự nghi ngờ về sự tồn tại của các dịch vụ mới. Ông Tuấn biết rằng muốn 
làm một điều mới tại một doanh nghiệp thủ cựu không dễ. Để thuận lòng người, đích thân ông 
có những lúc nhập vai thành bưu tá ở cơ sở. 

Điều kỳ diệu đã đến: Chỉ trong 3 năm, con tàu Vietnam Post đã vươn mình vượt sóng gió 
trong sự kinh ngạc của nhiều người. Kinh doanh khởi sắc, doanh thu năm sau cao hơn năm 
trước, thu nhập của 4 vạn lao động dần được cải thiện. 

Theo lộ trình của Chính phủ,năm 2013-năm cuối cùng Nhà nước hỗ trợ các hoạt động bưu 
chính công ích 330 tỷ đồng. Năm 2014 dù đã “cai sữa” 330 tỷ đồng, Bưu điện Việt Nam đã 
đạt được lợi nhuận gần 110 tỷ đồng. 

Từ “ông kễnh” thành người phục vụ 

Bưu điện Việt Nam có những quyết sách táo bạo, tham gia sâu hơn vào giải quyết những vấn 
đề tồn tại của xã hội nhằm góp phần tạo dựng sự minh bạch trong giải quyết thủ tục hành 
chính. Đây không chỉ là dịch vụ kinh doanh đơn thuần mà gắn liền với các hoạt động của các 
cơ quan hành chính nhà nước trong việc cấp các loại giấy phép, giấy khai sinh, CMND; công 
chứng, xử lý và xử phạt hành chính... 

Bưu điện Việt Nam đã thay đổi tư duy từ “quản lý” kiểu “ông kễnh” sang “phục vụ”. Từ chỗ 
thay vì đến cơ quan hành chính làm thủ tục, người dân đến các điểm bưu điện nộp hồ sơ, giải 
quyết thủ tục hành chính và chờ nhận kết quả tại nhà là cả một sự nỗ lực của ngành Bưu điện. 

Nói về việc này, ông Chu Quang Hào-TGĐ Vietnam Post cho biết, khi ý tưởng trên vừa đưa 
ra đã bị một số cơ quan hành chính phản đối kịch liệt. Dù từ lâu những ác cảm của người dân 
về vấn đề “hành là chính”, “một cửa nhưng nhiều ngách”, tình trạng sách nhiễu - thủ tục rườm 
rà, cứng nhắc đã được các cơ quan chức năng vào cuộc nhưng mọi việc chuyển biến rất chậm. 
“Không ai tin Bưu điện có thể làm được số lượng công việc khổng lồ và khó khăn này”, ông 
Hào nói. 

Hàng trăm nghìn lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
Bưu điện. Hàng nghìn người dân vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa không còn 
phải mất cả ngày để đi đến cơ quan công quyền giải quyết thủ tục hành chính như trước. 

Bưu điện Việt Nam đã hoàn toàn chinh phục được các cơ quan quản lý hành chính và người 
dân trên cả nước. Các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 
chuyển trụ sở bộ phận một cửa sang Bưu điện, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHYT hộ 
gia đình; thu nộp hộ tiền phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông; cấp đổi 
giấy phép lái xe… không chỉ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân mà còn thay đổi một 
phần quá trình cải cách hành chính của Việt Nam.  

Chính tư duy đổi mới và sự nỗ lực phi thường của người Bưu điện trong thời gian qua đã 
khiến doanh nghiệp này tiếp tục gây nhiều bất ngờ. Năm 2018 đã “cán đích” trước hạn 2 năm 
kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, với tổng doanh thu đạt xấp xỉ 1 tỷ USD. 



Theo TGĐ Vietnam Post, khi triển khai dịch vụ mới, điều quan trọng nhất chính là năng lực 
con người. Tuy nhiên, bưu chính lại không có ngôi trường nào thực hiện đào tạo nghiệp vụ 
riêng. Chính vì vậy, tại trụ sở của tổng công ty này luôn có những lớp học rất đặc biệt. Từ lớp 
nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, hành chính công, quản lý kinh doanh đến nghiệp vụ bán hàng tại 
Bưu điện Văn hóa xã. Trong đó, các lãnh đạo Vietnam Post trở thành “người thầy” cần mẫn 
“cầm tay chỉ việc”, vừa truyền động lực và tiếp thêm niềm tin cho người lao động mỗi khi 
triển khai dịch vụ mới và lan tỏa khí thế đó toàn mạng lưới. 



 

Nguồn: Phú Yên online 

Ngày đăng: 14/10/2019 
Mục: Phú Yên news 

Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về BHXH tự nguyện 

Ngày 13/10, Bưu điện và BHXH tỉnh phối hợp tổ chức ra quân tuyên truyền chính sách 
BHXH tự nguyện vì an sinh xã hội, vì lợi ích của người dân, với sự tham dự của gần 60 
cán bộ, công nhân viên hai đơn vị. 

Phát biểu tại lễ ra quân, bà Cao Thị Hiền Lương, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh nhấn 
mạnh, việc tham gia BHXH tự nguyện là giải pháp tối ưu giúp người dân chủ động hơn trong 
cuộc sống. Do vậy, đợt ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện lần này nhằm tăng 
tỉ lệ bao phủ BHXH, nâng cao nhận thức của người dân, góp phần xây dựng hệ thống an sinh 
xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Sau lễ ra quân, cán bộ, công nhân viên hai đơn vị tổ chức truyền thông trên các tuyến phố Tuy 
Hòa nhằm giới thiệu các chính sách BHXH tự nguyện, như: đối tượng tham gia, mức đóng, 
phương thức đóng và thủ tục tham gia BHXH tự nguyện; chế độ và quyền lợi được hưởng khi 
tham gia BHXH tự nguyện. 

Được biết, đến ngày 31/7/2019, toàn tỉnh có 789.503 người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế và 
bảo hiểm thất nghiệp, đạt 101% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 12.153 người so với 
cùng kỳ. 
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Nguồn: Báo Pháp luật 

Ngày đăng: 13/10/2019 
Mục: Thế giới sao 

Vé các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đang được mở bán liên tục 

Trong các ngày 12,13 và 14/10, VFF tiếp tục bán vé qua mạng các trận đấu giữa ĐT Việt 
Nam và UAE, Thái Lan và Indonesia trên SVĐ Mỹ Đình. Các phiên mở bán luôn kết 
thúc nhanh chóng vì lượng người mua luôn ở tình trạng “nghẽn mạng”. 

 

Như đã biết, sau trận đấu với ĐT Malaysia vào tối 10/10, ĐT Việt Nam còn đến 3 trận đấu tại 
vòng loại World Cup. Đó là các trận đấu: Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển UAE, 20h00, ngày 
14/11/2019; Đội tuyển Việt Nam – Đội tuyển Thái Lan, 20h00, ngày 19/11/2019; Đội tuyển 
Việt Nam – Đội tuyển Indonesia, 20h00, ngày 04/06/2020. 

Cũng như các trận đấu trước, VFF tiếp tục bán vé qua mạng internet tại địa chỉ: 
vebongda.vff.org.vn và trên ứng dụng VinID. Giá vé xem các trận đấu có 4 mệnh giá gồm: 
200.000đ/vé, 300.000đ/vé, 400.000đ/vé, 500.000đ/vé. 

VFF cùng đối tác của mình đã thống nhất thời gian mở bán vé và trả vé. Cụ thế như sau: 

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển UAE, 20h00, ngày 14/11/2019: Mở bán ngày 
12/10/2019 theo các khung giờ sau: 10h00, 15h00 và 22h00. 

Ban tổ chức sẽ tiến hành trả vé từ ngày 5/11/2019 đến hết ngày 11/11/2019 (khách đăng ký 
địa chỉ tại Hà Nội nhận từ ngày 07/11 đến 11/11/2019); sau thời gian quy định vé sẽ được 
chuyển về Liên đoàn (LĐBĐVN) và trả cho khách hàng trong duy nhất ngày 13/11/2019 (từ 
09h00 đến 17h00). 

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển Thái Lan, 20h00, ngày 19/11/2019: Mở bán 
ngày 13/10/2019 theo các khung giờ sau: 10h00, 15h00 và 22h00. 

Từ ngày 09/11/2019 đến hết ngày 15/11/2019 (khách đăng ký địa chỉ tại Hà Nội nhận từ ngày 
11/11 đến 15/11/2019); sau thời gian quy định vé sẽ được chuyển về LĐBĐVN và trả cho 
khách hàng trong duy nhất ngày 18/11/2019 (từ 09h00 đến 17h00). 

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam – Đội tuyển Indonesia, 20h00, ngày 04/06/2020: Mở bán 
ngày 14/10/2019 theo các khung giờ sau: 10h00, 15h00 và 22h00. 

Dự kiến trả vé vào quý 2 năm 2020, BTC sẽ thông báo cụ thể tới khách hàng. 



Về cách thức mua vé: khách hàng có thể thanh toán bằng ví điện tử trên ứng dụng VinID, thẻ 
credit…Mỗi chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước chỉ được sử dụng cho một lần mua vé. Số 
lượng vé tối đa cho 01 (một) người/lần đặt lệnh: 02 vé cùng mệnh giá. BTC chuyển trực tiếp 
qua dịch vụ Bưu điện Việt Nam (VN Post). 



 

 

 

 

 

 


