
TỔNG CÔNG TY 
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

VIỆT NAM 
----- 

Số: 3271/PN-CV 
V/v: triển khai điều tra, cập nhật địa 

chỉ Bưu chính Việt Nam 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------ 

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2004

 
KÍNH GỬI: CÁC BƯU ĐIỆN TỈNH, THÀNH PHỐ 

CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG 
CÔNG TY BƯU CHÍNH LIÊN TỈNH – QUỐC TẾ 

 

Để triển khai thực hiện quyết định số 1464/QĐ-PN ngày 01/06/2004 của Tổng giám 
đốc về “Quy định về Hệ thống mã Bưu chính Việt Nam” và xây dựng hệ thống Mã bưu 
chính Việt Nam trình Bộ Bưu chính – Viễn thông phê duyệt, ban hành làm cơ sở cho ứng 
dụng các trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ thông tin trong doanh thác các dịch vụ bưu 
chính, Tổng công ty yêu cầu các Bưu điện tỉnh, thành phố thực hiện các công việc sau: 

1. Phổ biến rộng rãi quy định đã được ban hành: triển khai phổ biến nội dung quy định 
tại đơn vị và hướng dẫn cho đội ngũ bưu tá thực hiện việc điều tra thông tin địa chỉ 
một cách đầy đủ và chính xác. 

2. Tiến hành tổng điều tra dữ liệu địa chỉ bưu chính trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành 
phố theo mẫu MBC-11 và thống kê danh mục các Bưu cục theo mẫu MBC-12. Nội 
dung công việc này cần được hoàn thành trước ngày 30/07/2004. 

3. Trong khoảng thời gian từ 01/07/2004 đến 30/08/2004 Tổng công ty sẽ mở trang 
web tại địa chỉ http://vnpost.com.vn/postcode để các đơn vị thực hiện nhập dữ liệu đã 
điều tra. Sau khoảng thời gian trên sẽ không cho phép các đơn vị cập nhật dữ liệu. 
Dữ liệu được nhập phải chính xác, đầy đủ, không viết tắt và sử dụng đúng phông chữ 
tiếng Việt với bộ mã tổ hợp (Composite Unicode). Trong thời gian trên, Tổng công 
ty sẽ thực hiện kiểm tra việc nhập dữ liệu tại một số đơn vị. 

4. Để truy nhập vào chương trình MBC’2K2, các đơn vị sử dụng tên truy nhập và mật 
khẩu gửi kèm công văn. Trước khi tiến hành nhập dữ liệu, yêu cầu các đơn vị phải 
đổi mật khẩu mới và quản lý tên truy nhập và mật khẩu theo đúng quy định bảo mật 
và an toàn hệ thống. 
Để bảo đảm tính chính xác, ổn định và sát với thực tế của bộ mã bưu chính Việt 

Nam, việc điều tra và nhập thông tin địa chỉ cần được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời 
và đồng bộ theo tiến độ thời gian đã yêu cầu. Do vậy, Lãnh đạo các bưu điện tỉnh, thành 
phố cần quan tâm và đôn đốc việc triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc đề nghị liên hệ với 
Ban POST*NET để được hướng dẫn giải quyết. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Ông Hoàng Thọ Thái - 

PTGĐ (để BC) 
- Ban BC-PHBC (để phối 

hợp) 
- Lưu Post*Net, VT 

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC 
TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

Q. TRƯỞNG BAN POST*NET 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

NGUYỄN QUỐC VINH 
 



 
DANH MôC T£N Vµ MËT KHÈU TRUY NHËP 

HÖ THèNG MBC22K2 
(KÌm theo c«ng v¨n sè 3271/PN-CV ngµy 08/6/2004) 

    
STT TØnh/Thµnh phè Tªn truy nhËp MËt khÈu t¹m thêi 

1 An Giang  angiang  p@ssw0rd01 
2 Bµ RÞa Vòng TÇu  bariavungtau  p@ssw0rd02 
3 B¾c Giang  bacgiang  p@ssw0rd03 
4 B¾c K¹n  backan  p@ssw0rd04 
5 B¹c Liªu  baclieu  p@ssw0rd05 
6 B¾c Ninh  bacninh  p@ssw0rd06 
7 BÕn Tre  bentre  p@ssw0rd07 
8 B×nh §Þnh  binhdinh  p@ssw0rd08 
9 B×nh D−¬ng  binhduong  p@ssw0rd08 
10 B×nh Ph−íc  binhphuoc  p@ssw0rd10 
11 B×nh ThuËn  binhthuan  p@ssw0rd11 
12 Cµ Mau  camau  p@ssw0rd12 
13 CÇn Th¬  cantho  p@ssw0rd13 
14 Cao B»ng  caobang  p@ssw0rd14 
15 §µ N½ng  danang  p@ssw0rd15 
16 §¾k L¨k  daklak  p@ssw0rd16 
17 §¾k N«ng  daknong  p@ssw0rd17 
18 §iÖn Biªn  dienbien  p@ssw0rd18 
19 §ång Nai  dongnai  p@ssw0rd19 
20 §ång Th¸p  dongthap  p@ssw0rd20 
21 Gia Lai  gialai  p@ssw0rd21 
22 Hµ Giang  hagiang  p@ssw0rd22 
23 Hµ Nam  hanam  p@ssw0rd23 
24 Hµ Néi  hanoi  p@ssw0rd24 
25 Hµ T©y  hatay  p@ssw0rd25 
26 Hµ TÜnh  hatinh  p@ssw0rd26 
27 H¶i D−¬ng  haiduong  p@ssw0rd27 
28 H¶i Phßng  haiphong  p@ssw0rd28 
29 HËu Giang  haugiang  p@ssw0rd29 
30 Hå ChÝ Minh  hochiminh  p@ssw0rd30 
31 Hoµ B×nh  hoabinh  p@ssw0rd31 
32 HuÕ  hue  p@ssw0rd32 
33 H−ng Yªn  hungyen  p@ssw0rd33 
34 Kh¸nh Hoµ  khanhhoa  p@ssw0rd34 
35 Kiªn Giang  kiengiang  p@ssw0rd35 
36 Kon Tum  kontum  p@ssw0rd36 
37 Lai Ch©u  laichau  p@ssw0rd37 
38 L©m §ång  lamdong  p@ssw0rd38 
39 L¹ng S¬n  langson  p@ssw0rd39 
40 Lµo Cai  laocai  p@ssw0rd40 
41 Long An  longan  p@ssw0rd41 
42 Nam §Þnh  namdinh  p@ssw0rd42 
43 NghÖ An  nghean  p@ssw0rd43 
44 Ninh B×nh  ninhbinh  p@ssw0rd44 



45 Ninh ThuËn  ninhthuan  p@ssw0rd45 
46 Phó Thä  phutho  p@ssw0rd46 
47 Phó Yªn  phuyen  p@ssw0rd47 
48 Qu¶ng B×nh  quangbinh  p@ssw0rd48 
49 Qu¶ng Nam  quangnam  p@ssw0rd49 
50 Qu¶ng Ng·i  quangngai  p@ssw0rd50 
51 Qu¶ng Ninh  quangninh  p@ssw0rd51 
52 Qu¶ng TrÞ  quangtri  p@ssw0rd52 
53 Sãc Tr¨ng  soctrang  p@ssw0rd53 
54 S¬n La  sonla  p@ssw0rd54 
55 T©y Ninh  tayninh  p@ssw0rd55 
56 Th¸i B×nh  thaibinh  p@ssw0rd56 
57 Th¸i Nguyªn  thainguyen  p@ssw0rd57 
58 Thanh Ho¸  thanhhoa  p@ssw0rd58 
59 TiÒn Giang  tiengiang  p@ssw0rd59 
60 Trµ Vinh  travinh  p@ssw0rd60 
61 Tuyªn Quang  tuyenquang  p@ssw0rd61 
62 VÜnh Long  vinhlong  p@ssw0rd62 
63 VÜnh Phóc  vinhphuc  p@ssw0rd63 
64 Yªn B¸i  yenbai  p@ssw0rd64 

 
Lưu ý: Yêu cầu phải đổi mật khẩu trước khi sử dụng 
 


