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I.

DANH MỤC VẬT PHẨM CẤM GỬI:
1.

Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.

2.

Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.

3.

Hiện vật thuộc di tích văn hóa, lịch sử.

4.

Vật phẩm, hàng hoá bị cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp
luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

5.

Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự
công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

6.

Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô
nhiễm môi trường.

7.

Các loại vật phẩm hàng hóa mà pháp luật Việt Nam cấm lưu thông, cấm kinh doanh,
cấm xuất khẩu, nhập khẩu.

8.

Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập vào nước nhận.

9.

Sinh vật sống.

10. Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
11. Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác
được chế biến từ kim khí quí, đá quí.
12. Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau.
II.

DANH MỤC VẬT PHẨM GỬI CÓ ĐIỀU KIỆN:
1.

Bưu gửi có hàng hóa để kinh doanh phải có chứng từ thuế và các chứng từ hợp lệ khác
theo quy định của pháp luật.

2.

Vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành phải thực hiện
theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền.

3.

Vật phẩm hàng hóa dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phải đảm bảo không gây
hư hỏng, ô nhiễm bưu gửi khác.

4.

Vật phẩm hàng hóa gửi trong bưu gửi vận chuyển qua đường hàng không phải tuân
theo những quy định về an ninh hàng không.
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Điều 1. Bảo đảm an toàn trong cung ứng dịch vụ bưu chính:
1. Đối với bưu gửi có nội dung là chứng từ, tài liệu được sử dụng bao bì của SGP.
2. Đối với hàng hóa thông thường được đóng gói bằng các vật liệu, bao bì phù hợp với nội
dung và kích thước của bưu gửi.
3. Đối với hàng hóa là chất lỏng, dễ vỡ: khách hàng được hướng dẫn đóng gói đảm bảo an
toàn và đúng theo quy định của hàng không, đường sắt, đồng thời sử dụng các ký hiệu
riêng biệt dễ phân biệt để SGP phân loại hàng hóa chứa trong khoang đặc biệt trong quá
trình vận chuyển để đảm bảo an toàn cho bưu phẩm – bưu kiện.
4. Đội ngũ nhân viên đi phát và nhận bằng xe máy được trang bị túi bưu chính và thùng bưu
chính để đảm bảo an toàn thư tín tránh việc mất mát và hư hại bưu phẩm – bưu kiện.
5. Bưu gửi được phát đúng địa chỉ người nhận ghi trên bưu phẩm bưu kiện hoặc phát tận
tay người nhận (nếu có yêu cầu) nhằm đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật nội dung bưu
phẩm – bưu kiện của khách hàng.
6. Khách hàng được tư vấn mua bảo hiểm đối với các loại hàng hóa có giá trị để đề phòng
trường hợp có rủi ro xảy ra.
Điều 2. Bảo đảm an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính
1. SGP sẽ kiểm tra tính hợp pháp của bưu gửi trước khi chấp nhận.
2. SGP từ chối phục vụ các tài liệu – hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
3. Trường hợp bưu gửi bị phát hiện vi phạm các quy định vật phẩm cấm gửi, vật phẩm gửi
có điều kiện thì SGP sẽ:
a) Đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi đó;
b) Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để xử lý theo quy định của
pháp luật.
4. Hệ thống xe ô tô chuyên dùng của SGP đều được trang bị thùng, có khóa niêm phong
đảm bảo an toàn an ninh cho bưu phẩm – bưu kiện.

