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QUYẾT ĐỊNH
Về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam  

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, 
Viễn thông về bưu chính;

Căn cứ Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ về dịch vụ chuyển phát;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dành riêng cho Bưu chính Việt Nam việc cung ứng dịch vụ thu 
gom, chia chọn, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vật lý, thông tin 
dưới dạng văn bản có địa chỉ nhận (bao gồm cả dịch vụ chuyển phát có lai 
ghép và dịch vụ chuyển phát thông tin quảng cáo trực tiếp), có khối lượng 
đơn chiếc không quá hai (02) kilôgam và với mức giá cước thấp hơn:

- 8.000 đồng VN/chiếc đối với dịch vụ chuyển phát trong nước và đối với 
công đoạn phát trong lãnh thổ Việt Nam của dịch vụ chuyển phát quốc tế 
chiều đến;

-  150.000 đồng VN/chiếc đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế chiều từ 
Việt Nam đi nước ngoài.

    Dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam không bao gồm việc cung 
ứng dịch vụ chuyển phát sách, báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ.

Bưu chính Việt Nam thực hiện việc cung ứng dịch vụ dành riêng theo 
đúng các quy định pháp luật hiện hành về quản lý giá cước, chất lượng dịch 
vụ. 



   Điều 2.  Các doanh nghiệp chuyển phát khác được cung cấp dịch vụ 
ngoài phạm vi dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam nêu tại điều 1 
Quyết định này.

 Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày 
đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-BBCVT ngày 2 tháng 8 
năm 2007 về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam.

 Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, 
Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.
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Nguyễn Thành Hưng


