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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

THANH TRA BỘ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /KL-TTra              Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2019 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính tại  

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel và một số Chi nhánh trực thuộc 

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel  

 

 Thực hiện Quyết định thanh tra số 281/QĐ-TTra ngày 18/4/2019 của 

Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra tại Tổng Công 

ty Cổ phần Bưu chính Viettel và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê 

duyệt, từ ngày 06/5/2019 đến ngày 30/5/2019, Đoàn thanh tra của Bộ Thông tin 

và Truyền thông đã tiến hành thanh tra tại trụ sở Tổng Công ty và một số Chi 

nhánh trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel gồm: Chi nhánh 

Viettel Hoàng Mai, Chi nhánh Viettel Hà Đông, Chi nhánh Viettel Nam Từ 

Liêm, Chi nhánh Viettel Quảng Bình và Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 11/BC-ĐTT ngày 20 tháng 6 năm 2019 

của Trưởng đoàn thanh tra, 

Phó Chánh Thanh tra phụ trách Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như 

sau: 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (sau đây viết tắt là Tổng Công ty) 

được thành lập ngày 12/01/2006 theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BQP của Bộ 

Quốc Phòng, đăng ký hoạt động kinh doanh các dịch vụ bưu chính-viễn thông 

trong nước và quốc tế, bao gồm kinh doanh dịch vụ chuyển phát bưu phẩm, bưu 

kiện và hàng hóa; kinh doanh dịch vụ thương mại trên mạng bưu chính; dịch vụ 

thương mại điện tử… Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 1 Giang Văn Minh, 

phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội và trụ sở làm việc: Tòa nhà N1, km 

2, đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 

1. Mô hình tổ chức của Tổng Công ty 

+ Ban lãnh đạo gồm: 01 Tổng Giám đốc, 04 Phó Tổng giám đốc;  

+ Phòng, ban và các đơn vị trực thuộc: 

Có 9 phòng chức năng gồm: Phòng Tài chính; Phòng Tổ chức lao động; 

Phòng Chính trị; Văn phòng; Phòng Thanh tra - Giám sát; Phòng Pháp chế; 

Phòng Maketting; Phòng Đào tạo - Truyền thông; Phòng Đầu tư - Xây dựng. 
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Có 02 Trung tâm gồm: Trung tâm Điều hành kinh doanh; Trung tâm Dịch 

vụ khách hàng. 

Có 05 Công ty trực thuộc gồm: Công ty TNHH MTV Bưu chính Viettel tại 

Cambodia; Công ty TNHH MTV Bưu chính Viettel tại Myanmar; Công ty 

TNHH MTV Logistics Viettel; Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ 

Bưu chính Viettel; Công ty Công nghệ Bưu chính Viettel. 

- Mạng lưới của Tổng Công ty gồm: 

+ Tổng Công ty có 86 Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố; 

+ Có 1259 điểm kinh doanh; 

+ Có 87 đại lý và 673 điểm phục vụ. 

+ Có 06 Trung tâm khai thác (Trung tâm khu vực 1; Trung tâm Hà Nội; 

Trung tâm khu vực 2; Trung tâm khu vực 3; Trung tâm Hồ Chí Minh; Trung 

tâm khu vực 4). 

+ Có 10.722 tuyến phát. 

2. Tổ chức, hoạt động mạng bưu chính của Tổng Công ty 

2.1. Tuyến vận chuyển đường bộ 

- Tuyến vận chuyển đường bộ do Công ty TNHH MTV Logistics Viettel 

đảm nhận việc vận chuyển toàn bộ các tuyến đường thư trên hệ thống với tần 

xuất từ 01 chuyến/ngày đến 04 chuyến/ngày tùy thuộc vào lưu lượng hàng tại 

các Chi nhánh. 

- 06 Trung tâm khai thác khu vực chịu trách nhiệm khai thác và kết nối 

giữa các tỉnh, thành phố, cụ thể như sau:  

1.Trung tâm khu vực 1: Chịu trách nhiệm khai thác và kết nối 27 tỉnh Miền 

Bắc (Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái 

Bình, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc 

Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, 

Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu). 

2. Trung tâm Hà Nội: Chịu trách nhiệm kết nối toàn bộ các bưu cục trong 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

3. Trung tâm khu vực 2: Chịu trách nhiệm khai thác và kết nối 9 tỉnh Miền 

Trung : Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 

Định, Gia Lai, Kom Tum. 

 4. Trung tâm khu vực 3: Chịu trách nhiệm khai thác và kết nối 15 tỉnh 

Miền Nam: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình 

Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Phước, Đắc Nông, Đắc Lắc, 

Long An, Tiền Giang, Bến Tre. 
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 5. Trung tâm Hồ Chí Minh: Chịu trách nhiệm kết nối toàn bộ các bưu cục 

trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Trung tâm khu vực 4: Chịu trách nhiệm khai thác và kết nối 10 tỉnh 

Miền Tây: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An 

Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh. 

 - Có 21 Trung tâm khai thác kết nối nội tỉnh tại các tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, 

Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, 

Nghệ An, Thanh Hóa, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Dương, Bình 

Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, An Giang. 

2.2. Tuyến vận chuyển đường bay 

- Từ Hà Nội đi có 14 tuyến đi các tỉnh: Nghệ An; Quảng Bình; Huế; Đà 

Nẵng; Bình Định; Phú Yên; Đắc Lắc; Gia Lai; Khánh Hòa; Lâm Đồng; Sài Gòn; 

Kiên Giang; Cần Thơ; Điện Biên. 

 - Từ Đà Nẵng đi có 3 tuyến đi các tỉnh: Sài Gòn; Hà Nội; Cần Thơ. 

 - Từ Sài Gòn đi có 12 tuyến đi các tỉnh: Hà Nội; Quảng Bình; Huế; Bình 

Định; Phú Yên; Khánh Hòa; Vũng Tàu; Đà Nẵng; Kiên Giang; Cần Thơ. 

 - Từ Cần thơ đi có 3 tuyến đi các tỉnh: Đà Nẵng; Hà Nội; Kiên Giang. 

 - Từ Huế đi có 2 tuyến đi các tỉnh: Sài Gòn; Hà Nội. 

 - Từ Kiên Giang đi có 3 tuyến đi các tỉnh: Hà Nội; Cần Thơ; Sài Gòn. 

 - Từ Khánh Hòa đi có 2 tuyến: Hà Nội; Sài Gòn. 

3. Kết quả sản xuất kinh doanh 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đối với dịch vụ 

bưu chính từ ngày 01/4/2018 đến hết ngày 30/4/2019: 

- Doanh thu: 7.530 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: 417 tỷ đồng 

- Sản lượng: 114.096.445 bưu gửi/năm. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

1. Việc chấp hành quy định về đầu tư, kinh doanh dịch vụ bưu chính 

1.1. Đối với Tổng Công ty 

Tổng Công ty được thành lập và hoạt động theo các giấy tờ pháp lý sau: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104093672 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/7/2009, thay đổi lần thứ 15 ngày 

20/9/2018.  

+ Địa chỉ đăng ký doanh nghiệp tại số 1, phố Giang Văn Minh, phường 

Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên trụ sở hoạt động của Tổng 
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Công ty tại Km2, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội. 

- Giấy phép Bưu chính và Văn bản xác nhận thông báo hoạt động do Bộ 

Thông tin và Truyền thông cấp: 

+ Giấy phép cung ứng dịch vụ thư trong nước số 651/GP-BTTTT ngày 

26/12/2017; 

+ Giấy phép cung ứng dịch vụ thư quốc tế số 157/GP-BTTTT ngày 

11/02/2011 và được điều chỉnh bằng Giấy phép số 210/GP-BTTTT ngày 

6/6/2013; 

+ Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong nước và quốc tế 

số 2357/XN-BTTTT ngày 15/8/2013. 

- 86 Chi nhánh: Đầy đủ 86 Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh 

và Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính do Sở Thông tin và Truyền 

thông các tỉnh cấp. 

- Chi nhánh Hưng Yên đã thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng chưa 

thực hiện việc thông báo thay đổi đia chỉ đến Sở Thông tin và Truyển thông theo 

quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 10 Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số nội dung cùa Luật 

Bưu chính. 

1.2. Đối với các Chi nhánh 

1.2.1. Chi nhánh bưu chính Viettel Hoàng Mai  

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp của Chi 

nhánh 0104093672-074 đăng ký lần đầu ngày 28/12/2016, thay đổi lần thứ 03 

ngày 02/04/2019 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp. 

- Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính số 210/XN-STTTT 

ngày 01/9/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông Tp Hà Nội cấp. 

- Địa chỉ hoạt động của Chi nhánh tại số 08 Biệt thự 04 bán đảo Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.  

- Đối với 31 bưu cục và 03 đại lý đã đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền.  

1.2.2. Chi nhánh bưu chính Viettel Hà Đông 

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp của Chi 

nhánh 0104093672-084 đăng ký lần đầu ngày 28/12/2016, thay đổi lần thứ 02 

ngày 10/7/2017 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp. 

- Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính số 208/XN-STTTT 

ngày 01/9/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông Tp Hà Nội cấp. 
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- Địa chỉ hoạt động của Chi nhánh tại số B16 Bồ Hỏa, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.  

- Đối với 25 bưu cục, cửa hàng đã đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.  

1.2.3. Chi nhánh bưu chính Viettel Nam Từ Liêm 

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp của Chi 

nhánh 0104093672-086 đăng ký lần đầu ngày 02/11/2018. 

- Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính số 2601/TB-STTTT 

ngày 13/5/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông Tp Hà Nội cấp. 

- Địa chỉ hoạt động của Chi nhánh tại số 66 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.  

- Đối với 11 bưu cục đã đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định.  

1.2.4. Chi nhánh bưu chính Viettel Quảng Bình 

- Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh: Mã số Chi nhánh 

0104093672-028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 

26/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 14/01/2019. 

- Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính số 02/XN-STTTT ngày 

09/7/2013 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cấp. 

- Đối với 19 bưu cục, cửa hàng đã đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.  

1.2.5. Chi nhánh bưu chính Viettel Hà Tĩnh 

- Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh: Mã số Chi nhánh 

0104093672-027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 

21/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/4/2018. 

- Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính số 23/XN-STTTT ngày 

10/8/2012 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh cấp. 

- Đối với 13 bưu cục đã đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định.  

2. Việc chấp hành quy định về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính 

2.1. Hợp đồng cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính và hợp đồng cung 

ứng, sử dụng dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) 

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty đã ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu 

chính theo mẫu của Tổng Công ty ban hành với khoảng gần 400 khách hàng lớn. 

2.1.1. Đối với bưu gửi trong nước 
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- Đối với khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ phát hàng thu tiền 

(COD) và khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ bưu chính thì Tổng Công 

ty ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng bằng các hợp đồng mẫu do Tổng Công 

ty ban hành. 

- Qua kiểm tra lấy mẫu 20 hợp đồng của Tổng Công ty ký kết với khách 

hàng về cơ bản các điều, khoản tuân thủ các quy định của Luật Bưu chính và các 

văn bản hướng dẫn Luật Bưu chính.  

- Đối với khách hàng lẻ, không thường xuyên, Tổng Công ty sử dụng phiếu 

gửi thay thế Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ. Các phiếu gửi gồm 03 liên, 

mặt sau của liên giao cho khách hàng ghi rõ một số thông tin cần thiết như thời 

gian khiếu nại, mức bồi thường thiệt hại trong trường hợp bị mất, hư hỏng bưu 

gửi, hàng cấm gửi, gửi có điều kiện đều đúng theo quy định. 

Tại 05 Chi nhánh được kiểm tra, tất cả các Hợp đồng cung ứng và sử dụng 

dịch vụ bưu chính đều do Tổng Công ty ký với khách hàng, Chi nhánh chỉ quản 

lý khách hàng và thực hiện theo các Hợp đồng này. 

2.1.2. Đối với bưu gửi quốc tế 

- Tổng Công ty cung ứng dịch vụ bưu chính trực tiếp đến Campuchia và 

Myanmar.  

- Tổng Công ty và Công ty TNHH MTV Logistics Viettel ký hợp đồng 

cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế với một số đối tác, doanh nghiệp sau: 

+ Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bưu chính chuyên tuyến đi các nước Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan giữa Tổng Công ty với Công 

ty Cổ phần TM & DV Chuyển phát nhanh PCS, hợp đồng số 02/2016/VTP-PCS 

ngày 01/8/2016. 

+ Ký hợp đồng chuyển phát chứng từ hàng hóa đi một số nước Châu Á với 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV vận tải và chuyển phát nhanh Alpha tại Hà Nội, 

hợp đồng không số/2016/ALPHA-HAN ngày 01/01/2016 và phụ lục hợp đồng 

ngày 02/2017 giữa Tổng Công ty với Chi nhánh Công ty TNHH MTV vận tải và 

chuyển phát nhanh Alpha tại Hà Nội và Công ty TNHH MTV Logistics Viettel. 

Tuy nhiên, hợp đồng và phụ lục hợp đồng đều không có số và hợp đồng còn căn 

cứ vào các Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.  

+ Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đi quốc tế với Chi nhánh Công ty TNHH 

TNT-VIETRANS EXPRESS WORLD WIDE (Việt Nam), hợp đồng số 

160123/TNT ngày 02/01/2016 và phụ lục hợp đồng số 170301/TNT ngày 

01/3/2017 giữa Công ty TNHH MTV Logistics Viettel và Công ty TNHH TNT-

VIETRANS EXPRESS WORLD WIDE (Việt Nam) - Chi nhánh TP.HCM.  
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+ Ký hợp đồng thỏa thuận cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh bằng 

đường hàng không đi quốc tế giữa Công ty TNHH MTV Logistics Viettel và 

Công ty TNHH chuyển phát nhanh Quốc tế DHL-VNPT, hợp đồng ký ngày 

14/3/2017. 

+ Ký hợp đồng thỏa thuận cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh bằng 

đường hàng không đi quốc tế giữa Công ty TNHH MTV Logistics Viettel và 

Công ty Cổ phần UPS Việt Nam, hợp đồng ký ngày 01/4/2019. 

- Về cơ bản các Hợp đồng tuân thủ các quy định của Luật Bưu chính và các 

văn bản hướng dẫn Luật Bưu chính. Tuy nhiên, Hợp đồng và phụ lục hợp đồng 

ký với Chi nhánh Công ty TNHH MTV vận tải và chuyển phát nhanh Alpha tại 

Hà Nội không có số và hợp đồng còn căn cứ vào các Văn bản pháp luật hết hiệu 

lực. 

2.2. Hợp đồng dịch vụ bưu chính điện tử 

Hiện tại, Tổng Công ty đang áp dụng các giải pháp công nghệ để hỗ trợ 

khách hàng trong giao dịch vận chuyển thông qua việc cung cấp các ứng dụng 

trên thiết bị thông minh (PC, Smart phone). 

Để sử dụng các ứng dụng ViettelPost, khách hàng cần đăng ký tài khoản 

thông qua số điện thoại hoặc bằng Email (Mỗi 1 số điện thoại, email được đăng 

ký 1 tài khoản); sử dụng tài khoản này, khách hàng có thể tạo và quản lý đơn 

hàng gửi qua VTP. 

Khi khách hàng tạo đơn hàng (áp dụng đối với khách hàng đã ký Hợp đồng 

cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính với Tổng Công ty), hệ thống sẽ cung 

cấp 01 mã vận đơn bao gồm đầy đủ các thông tin của đơn hàng do khách hàng 

cập nhật như: Họ tên, địa chỉ người gửi và người nhận, số điện thoại; thông tin 

nội dung hàng gửi; số tiền thu hộ… Phiếu gửi chứa mã vận đơn sẽ được in và 

dán lên hàng hóa để thực hiện vận chuyển. Khách hàng có thể tra cứu tình trạng 

của bưu gửi thông qua mã vận đơn mà VTP đã cung cấp được quản lý tại tài 

khoản của khách hàng. 

2.3. Hợp đồng vận chuyển 

2.3.1. Hợp đồng vận chuyển đường bay: 

- Hợp đồng số 077-0918/HĐHH-VET ngày 31/8/2018 giữa Chi nhánh 

Tổng Công ty hàng không Việt Nam - CTCP Khu vực miền Nam với Công ty 

TNHH MTV Logictic Viettel; 

- Hợp đồng số 03-18HHN/VNA/LVT ngày 15/3/2018 giữa Chi nhánh 

Tổng Công ty hàng không Việt Nam - CTCP Khu vực miền Bắc với Công ty 

TNHH MTV Logictic Viettel; 
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- Hợp đồng số 37082161 ngày 27/8/2018 giữa Công ty TNHH MTV 

Logictic Viettel với Công ty Cổ phần Vietjetair Cargo. 

- Hợp đồng số 01-09/VCHK/CTBC-BCLT ngày 01/9/2017 giữa Tổng 

Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel với Công ty TNHH MTV Logictic Viettel 

để phục vụ vận chuyển kết nối toàn hệ thống, Hợp đồng này căn cứ vào Bộ luật 

dân sự 2005 đã hết hiệu lực. 

2.3.2. Hợp đồng vận chuyển đường bộ: 

Tổng Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Logictics Viettel để 

phục vụ vận chuyển kết nối toàn hệ thống theo  Hợp đồng số 02-

09/VCHK/CTBC-BCLT ngày 01/9/2017, Hợp đồng này căn cứ vào Bộ luật dân 

sự 2005 đã hết hiệu lực. 

2.3.3. Hợp đồng vận chuyển tại các Chi nhánh: 

Tại các Chi nhánh thực hiện theo Hợp đồng vận chuyển kết nối số 01-

09/VCHK/CTBC-BCLT và Hợp đồng số 02-09/VCHK/CTBC-BCLT ngày 

01/9/2017 giữa Tổng Công ty với Công ty TNHH MTV Logictics Viettel để 

phục vụ vận chuyển kết nối toàn hệ thống. 

Riêng Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Tĩnh có ký 01 hợp đồng vận chuyển 

số 09/2018/HĐVC-CNHTH ngày 01/9/2018 được ký giữa  3 bên: Công ty 

TNHH MTV Logistics Viettel với Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh và Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ Bình Kính để phục vụ các tuyến cao điểm. 

2.4. Hợp đồng đại lý dịch vụ bưu chính 

Hợp đồng giao đại lý: Tổng Công ty ký tổng số 87 Hợp đồng đại lý để thu 

gom bưu gửi.  

Kiểm tra một số Hợp đồng cho thấy: Nội dung các Hợp đồng tuân thủ quy 

định của pháp luật. 

2.5. Việc cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ bưu chính 

Tổng Công ty thực hiện việc cung cấp thông tin dịch vụ bưu chính trên 

website: www.viettelpost.vn và Tổng đài chăm sóc khách hàng 19008095. 

Việc công khai chỉ tiêu thời gian toàn trình tại các điểm giao dịch được 

thực hiện trên trang Website của Tổng Công ty Bưu chính Viettel và các App 

của Viettel. 

Qua kiểm tra thực tế tại các bưu cục: bưu cục Pháp Vân, Đại Kim và đại lý 

VTS Minh Châu thuộc Chi nhánh Bưu chính Viettel Hoàng Mai; bưu cục Hà 

Đông, Xa La thuộc Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Đông; bưu cục Mễ Trì Hạ, 

Cầu Diễn thuộc Chi nhánh Bưu chính Viettel Nam Từ Liêm; bưu cục Quảng 

Bình, Bố Trạch thuộc Chi nhánh Bưu chính Viettel Quảng Bình; bưu cục Phan 

http://www.viettelpost.vn/
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Đình Phùng, bưu cục Cẩm Xuyên, bưu cục Hà Tĩnh, 01 cửa hàng Hà Tĩnh có địa 

chỉ: 16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh và 01 Trung tâm khai thác Hà 

Tĩnh thuộc Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Tĩnh, cho thấy các bưu cục, cửa 

hàng, đại lý đều niêm yết đầy đủ các thông tin liên quan đến dịch vụ đang cung 

ứng theo quy định của Luật bưu chính. Việc thực hiện các quy định về chấp 

nhận bưu gửi, quy định về vật phẩm hàng hóa không được gửi, hàng gửi có điều 

kiện, quy trình giải quyết khiếu nại, được thực hiện đúng quy định.  

2.6. Các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

Tổng Công ty ban hành Quyết định số 988/QĐ-VTP-KHKD ngày 

12/4/2017 và Quyết định số 2509/QĐ-VTP-KHKD ngày 15/8/2018 về việc Quy 

định hàng hóa cấm gửi, gửi có điều kiện và cấm gửi qua đường hàng không.  

Tổng Công ty ban hành các quy định về an toàn, an ninh trong cung ứng và 

sử dụng dịch vụ bưu chính sau: 

- Chỉ thị số 2961/CT-VTP-PC ngày 29/9/2018 về việc tăng cường công tác 

đảm bảo an ninh, an toàn mọi mặt trong Tổng Công ty cổ phần Bưu chính 

Viettel. 

- Kế hoạch số 371/KH-VTP-PC ngày 06/3/2019  về việc phòng, chống vi 

phạm tội phạm đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ quan, đơn vị của Tổng Công 

ty năm 2019. 

- Kế hoạch 2286/KH-VT-KHTH ngày 09/11/2018 về việc đào tạo đảm bảo 

an toàn, an ninh hàng hóa qua đường hàng không. 

- Quyết định 842/QĐ-VTP-PTC ngày 25/4/2019 về việc ban hành “Quy 

định công tác đảm bảo trong hoạt động giao chứng từ thu tiền tại Tổng Công ty 

Cổ phần Bưu chính Viettel”. 

- Quyết định số 1474/QĐ-VTP-PC ngày 15/5/2018 về việc ban hành quy 

định về trách nhiệm của chỉ huy cơ quan, đơn vị khi để xảy ra vụ việc mất an 

ninh, an toàn gây thiệt hại trong Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel. 

- Quyết định số 2987/QĐ-VTP-PC ngày 10/7/2017 và Quyết định số 

227/QĐ-VTP-PC ngày 30/01/2019 về việc Quy định chế độ báo cáo vụ việc mất 

an ninh, an toàn xảy ra tại các cơ quan, đơn vị trong Tổng Công ty cổ phần Bưu 

chính Viettel.  

Ngoài ra, Tổng Công ty thực hiện đầy đủ quy định đảm bảo an toàn, an 

ninh bưu chính thông qua việc cam kết trách nhiệm  được in tại mặt sau các 

phiếu gửi như: Thủ tục gửi bưu gửi; trách nhiệm của người gửi; Tiếp nhận và 

giải quyết khiếu nại; Quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại và 

những  trường hợp Viettelpost không bồi thường.  
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Các Chi nhánh được kiểm tra đều lưu giữ đầy đủ các văn bản quy định về 

an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính do Tổng Công ty 

ban hành, các Chi nhánh đều nghiêm túc thực hiện các quy định bảo đảm an 

toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. Trang bị đầy đủ 

phương tiện PCCC tại các bưu cục, trung tâm khai thác; CBCNV nghiêm túc 

thực hiện việc mặc đồng phục khi làm việc; Công nhân bưu tá được trang bị túi 

đựng bưu gửi, áo mưa, đồng phục ... Hàng năm Chi nhánh đều tổ chức các lớp 

huấn luyện hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên về công tác phòng cháy, chữa 

cháy, bảo đảm an toàn, an ninh… 

3. Việc chấp hành quy định về chất lượng, giá cước dịch vụ bưu chính 

3.1. Việc chấp hành quy định về chất lượng dịch vụ bưu chính  

3.1.1. Tổng Công ty ban hành và công bố chất lượng dịch vụ bưu chính 

như sau: 

- Tổng Công ty ban hành về chỉ tiêu chất lượng và công bố tiêu chuẩn chất 

lượng dịch vụ bưu chính đối với từng dịch vụ, cụ thể: 

+ Quyết định 1493/QĐ-VTP-ĐHKD ngày 06/11/2017 về việc ban hành 

quy trình chấp nhận bưu gửi;  

+ Quy trình số 59-QT-VTP-ĐHKD ngày 14/12/2018 ban hành Quy trình 

chấp nhận bưu gửi; 

+ Quyết định số 1495/QĐ-VTP ngày 06/11/2017 và Quyết định số 

792/QĐ-VTP-ĐHKD ngày 16/4/2019 ban hành Quy trình nhận chuyến thư đến 

và giao bưu gửi; 

+ Quyết định số 454/QĐ-VTP-CPTN ngày 07/4/2016 và Quyết định số 

770/QĐ-VTP-DHKD ngày 28/3/2018 về việc ban hành quy định chỉ tiêu thời 

gian toàn trình trong mạng VTP;  

+ Quyết định số 2162/QĐ-VTP-CLDV ngày 25/8/2017 về việc ban hành 

tiêu chuẩn gói bọc hàng hóa. 

+ Quy trình số 67-QT-VTP-ĐHKD ngày 02/3/2019 quy trình kiểm kê bưu 

gửi tồn; 

- Việc công bố chất lượng dịch vụ bưu chính thông qua hình thức: trên 

trang thông tin điện tử của Tổng Công ty http://www.viettelpost.vn; trực tiếp từ 

nhân viên giao nhận; nhân viên chăm sóc khách hàng… 

- Tổng Công ty ban hành chỉ tiêu phát thành công bưu gửi là 95.5% (trong 

đó bưu gửi truyền thống là 99.5%, bưu gửi COD là 90%). 

3.1.2. Đối với các Chi nhánh  
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- Kiểm tra lấy mẫu các phiếu gửi (tháng 4/2019) được lưu tại các Chi 

nhánh cho thấy đối với khách hàng lẻ thì trên các phiếu gửi thể hiện đầy đủ nội 

dung người gửi, người nhận, trọng lượng, giá cước, nhật ấn của bưu cục chấp 

nhận. Tuy nhiên đối với khách hàng có mã ký hợp đồng thì trọng lượng, cước 

phí chỉ thể hiện trên phần mềm của bưu cục.    

- Kiểm tra lấy mẫu các phiếu phát (trong tháng 4/2019) được lưu tại các 

Chi nhánh cho thấy: Chi tiết phát (ngày, giờ, tên người nhận) được cập nhật đầy 

đủ trên hệ thống.  

Kiểm tra chỉ tiêu thời gian toàn trình được cập nhật trên hệ thống tại các 

Chi nhánh: chỉ tiêu phát tương đối đảm bảo theo tiêu chuẩn đã công bố. 

3.2. Việc chấp hành các quy định về giá, cước phí dịch vụ bưu chính  

Tổng Công ty ban hành bảng giá cước dịch vụ sau:  

3.2.1. Cước dịch vụ chuyển phát trong nước:  

- Quyết định số 1773/QĐ-VTP-KHKD ngày 14/6/2018 áp dụng từ ngày 

14/6/2018; 

- Quyết định số 45/QĐ-VTP-ĐHKD ngày 07/01/2019 về việc ban hành sửa 

đổi bảng giá dịch vụ chuyển phát trong nước áp dụng từ ngày 01/02/2019. 

- Quyết định số 367/QĐ-VTP ngày 23/02/2017 về việc áp dụng phụ phí 

nhiên liệu (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017). 

3.2.2. Cước dịch vụ chuyển phát quốc tế: 

- Quyết định số 838/QĐ-VTP-ĐHKD ngày 24/4/2019 ban hành bảng giá 

dịch vụ chuyển phát quốc tế chuyên tuyến Campuchia có hiệu lực từ 01/5/2019. 

- Quyết định số 803/QĐ-VTP-ĐHKD ngày 18/4/2019 về việc ban hành 

bảng giá dịch vụ Chuyển phát quốc tế chỉ định UPS có hiệu lực từ ngày 

01/5/2019; 

- Quyết định số 2879/QĐ-VTP-ĐHKD ngày 30/10/2017 ban hành bảng giá 

dịch vụ Chuyển phát quốc tế nhanh có hiệu lực từ 01/11/2017. 

Qua kiểm tra lấy mẫu các phiếu gửi và bản kê cước thu nợ trong tháng 

4/2019 của một số khách hàng tại các Chi nhánh cho thấy việc tính cước với 

khách hàng đúng theo bảng cước Tổng Công ty ban hành. 

Các Quyết định ban hành bảng giá cước dịch vụ được Tổng Công ty ban 

hành đúng thẩm quyền, đúng quy định và tính cước đúng theo bảng cước Tổng 

Công ty ban hành. 

 Việc thay đổi bảng giá cước đã được Tổng Công ty gửi Thông báo đến Bộ 

Thông tin và Truyền thông theo Thông báo số 101/TB-VTP-ĐKKD ngày 

14/01/2019. 
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3.3. Việc chấp hành quy định đối với phương tiện đo 

Tổng Công ty đang quản lý và giao cho các Chi nhánh sử dụng tổng cộng 

3048 cân Nhơn Hòa, trong đó có 762 cân loại 100kg và 2286 cân loại 5kg và 

2200 cân điện tử . 

Kiểm tra Chi nhánh ở Hà Nội có một số cân điện tử có thời hạn kiểm định 

đến 30/4/2019, hiện tại Tổng Công ty đang tiến hành làm thủ tục kiểm định đối  

với loại cân này, còn lại tất cả cân tại các Chi nhánh được kiểm tra đều có dán 

tem kiểm định và còn thời hạn sử dụng. 

4. Công tác giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại, chế độ báo cáo 

4.1. Công tác giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại 

Tổng Công ty đã ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt 

hại và giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại, cụ thể: 

4.1.1. Quy trình giải quyết khiếu nại 

- Thực hiện theo Quy trình số 23/QT-VTP-TTDVKH ngày 06/12/2017 và 

Quy trình số 57/QT-VTP-TTDVKH ngày 15/11/2018, quy trình giải quyết khiếu 

nại. 

- Tổng Công ty thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tranh 

chấp của khách qua điện thoại, mail, qua tổng đài, bộ phận chăm sóc khách hàng 

của Tổng Công ty và tại điểm phục vụ của các Chi nhánh. Việc giải đáp cho 

khách hàng được thực hiện trực tiếp tại thời điểm khách hàng phản ánh thông tin 

dựa trên việc cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử http:// 

www.viettelpost.vn và lưu trữ thông tin tại đơn vị. Trường hợp chưa trả lời ngay 

được thì phải hẹn lại thời gian trả lời khách hàng, sau đó báo cáo cấp trên và 

chuyển bộ phận liên quan xem xét, xử lý. 

- Thời gian giải quyết khiếu nại: 

Trong thời kỳ thanh tra Tổng Công ty đã giải quyết tổng số 8232 trường 

hợp khiếu nại. Kiểm tra tại một số Chi nhánh cho thấy việc giải quyết khiếu nại 

đúng quy định, tuy nhiên còn có 07 trường hợp thời gian giải quyết khiếu nại 

còn chậm so với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 38 Luật Bưu chính năm 2010, 

cụ thể như sau: 

+ Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Đông có 02 trường hợp; 

+ Chi nhánh Bưu chính Viettel Hoàng Mai có 02 trường hợp; 

+ Chi nhánh Bưu chính Viettel Nam Từ Liêm có 03 trường hợp;  

Tất cả các trường hợp giải quyết khiếu nại chậm đều do khách hàng không 

hợp tác.   

4.1.2. Quy định về giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại  
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- Thực hiện theo Quyết định số 3233/QĐ-VTP-TTDVKH ngày 06/12/2017 

và Quyết định số 3817/QĐ-VTP-TTDVKH ngày 26/12/2018, ban hành quy định 

về giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính.  

- Trong thời kỳ thanh tra:  

+ Tổng Công ty giải quyết 8232 vụ bồi thường cho khách hàng với tổng số 

tiền là 1.352.736 đồng.  

+ Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Đông bồi thường cho 183 trường hợp 

với tổng số tiền bồi thường là 202.370.030 đồng.  

+ Chi nhánh Bưu chính Viettel Hoàng Mai bồi thường cho 271 trường hợp 

với tổng số tiền bồi thường là 289.991.509.  

+ Chi nhánh Bưu chính Viettel Nam Từ Liêm bồi thường cho 31 trường 

hợp với tổng số tiền bồi thường là 119.732.833 đồng.  

+ Chi nhánh Bưu chính Viettel Quảng Bình bồi thường cho 09 trường hợp 

với tổng số tiền bồi thường là 5.089.514 đồng.  

+ Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Tĩnh bồi thường cho 07 trường hợp với 

tổng số tiền bồi thường là 5.341.000 đồng. 

Kiểm tra các Chi nhánh việc thực hiện bồi thường đúng quy định của pháp 

luật. 

4.2. Việc xử lý bưu gửi không có người nhận: 

Tổng Công ty đã ban hành văn bản:  

- Quy trình số 2086/QĐ-QTCH-ĐHKD ngày 14/7/2018 về quy trình 

chuyển hoàn bưu gửi.  

- Hướng dẫn số 1456/HD-VTP-CLDV ngày 7/6/2017 về việc xử lý bưu gửi 

không có người nhận. 

Trong thời kỷ thanh tra, Tổng Công ty và 05 Chi nhánh được kiểm tra đều 

không có trường hợp nào xử lý bưu gửi không có người nhận. 

4.3. Việc thực hiện chế độ báo cáo: 

- Tổng Công ty thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo đến Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội và thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Kiểm tra 05 Chi nhánh: các Chi nhánh đều thực hiện báo cáo đầy đủ đến 

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố theo đúng quy định tại Thông 

tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính và thông tư số 10/2018/TT-BTTTT 

ngày 29/6/2018 của Bộ Trưởng Bộ Thông Tin & Truyền Thông quy định chế độ 

báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. 
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III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty và các Chi 

nhánh đã chấp hành đúng và chưa đúng các quy định của pháp luật như sau: 

1. Chấp hành đúng các quy định 

(1). Tổng Công ty và các Chi nhánh được thành lập và hoạt động theo đúng 

quy định của pháp luật hiện hành. 

(2). Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ đúng theo quy định; Thực hiện 

đầy đủ việc niêm yết bảng giá cước, Quy trình giải quyết khiếu nại, danh mục 

vật phẩm hàng hóa cấm gửi và gửi có điều kiện tại điểm phục vụ; Cung cấp đầy 

đủ các thông tin liên quan đến dịch vụ bưu chính đang cung ứng; Chấp hành tốt 

quy định về đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính. 

(3). Công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ và thực hiện đúng theo quy định; 

Ban hành bảng giá cước đúng thẩm quyền và thông báo đầy đủ đến cơ quan 

quản lý nhà nước khi có sự thay đổi giá cước. Thực hiện tính cước, phí các dịch 

vụ bưu chính đúng với bảng cước do Tổng Công ty ban hành; Cân khối lượng có 

tem kiểm định và hồ sơ kiểm định theo quy định. 

(4). Công tác giải quyết và bồi thường thiệt hại đúng theo quy định; Báo 

cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội, 

tỉnh Quảng Bình và tỉnh Hà Tĩnh đúng quy định hiện hành. 

2. Thực hiện chưa đúng các quy định 

(1). Chi nhánh bưu chính Viettel Hưng Yên không thông báo việc thay đổi 

địa chỉ đến Sở Thông tin và Truyển thông tỉnh Hưng Yên theo quy định tại điểm 

c Khoản 1 Điều 10 Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số nội dung cùa Luật Bưu chính. 

(2). Hợp đồng vận chuyển còn căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005 đã hết hiệu 

lực. 

(3). Tại 03 Chi nhánh bưu chính Viettel: Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Hà 

Đông có 07 trường hợp thời gian giải quyết khiếu nại còn chậm so với quy định 

tại điểm a Khoản 3 Điều 38 Luật Bưu chính năm 2010. 

IV. YÊU CẦU VÀ XỬ LÝ 

1. Yêu cầu đối với Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel và Chi 

nhánh 

(1). Khẩn trương thông báo việc thay đổi địa chỉ đến Sở Thông tin và 

Truyển thông đối với Chi nhánh Hưng Yên theo quy định. 

(2). Rà soát lại các Hợp đồng vận chuyển và giải quyết khiếu nại đúng theo 

thời gian quy định.  
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2. Xử lý 

Căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra, báo cáo giải trình của Tổng Công ty 

và các Chi nhánh, với tinh thần và thái độ hợp tác, tiếp thu những sai sót mà 

Đoàn thanh tra đã chỉ ra, Tổng Công ty và Chi nhánh đã khắc phục và sửa chữa 

kịp thời các tồn tại. Phó Chánh thanh tra phụ trách Bộ Thông tin và Truyền 

thông quyết định không xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm 

nêu trên. 

Yêu cầu Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel kiểm điểm rút kinh 

nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại mà Đoàn thanh tra đã chỉ 

ra, đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành. 

Giao Đoàn thanh tra theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Tổng Công ty Cổ phần Bưu 

chính Viettel thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực 

hiện về Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sau 15 ngày, kể từ ngày ký Kết 

luận thanh tra./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phan Tâm (để b/c); 

- TCT Cổ phần Bưu chính Viettel (để t/h); 

- Vụ Bưu chính (để p/h); 

- Sở TTTT Hà Nội, Quảng Bình, Hà Tĩnh (để p/h); 

- Sở TTTT Hưng Yên (để p/h); 

- Trung tâm Thông tin (để p/h); 

- Lưu: TTra, HS ĐTT.  

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA  

 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Trí 
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