
TỔNG CÔNG TY 

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

TRUNG TÂM 

KINH DOANH VNPT-BÌNH PHƯỚC 

 

Số:            /TTKD BPC-ĐHNV 
V/v: Dừng hỗ trợ miễn cước cuộc gọi vào 

đầu số Tổng đài 1022. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Phước, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:      Sở Thông tin truyền thông. 

 

Căn cứ văn bản số: 5370/VNPT VNP- KTNV-KHDN ngày 08/11/2021 của Tổng 

công ty dịch vụ Viễn thông về việc: dừng hỗ trợ miễn cước cuộc gọi vào đầu số Tổng 

đài 1022 các Tỉnh/ Thành phố. 

Để chung tay cùng với CQNN trong việc phòng chống dịch covid -19 cũng như 

chia sẻ với người dân vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Tổng 

Công ty Dịch vụ Viễn thông đã thực hiện hỗ trợ miễn cước gọi vào đầu số 1022 từ các 

số điện thoại của VNPT ( di động, cố định/Gphone/IMS). 

Căn cứ Nghị quyết số: 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ban hành qui định tạm thời “ 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19” tại các tỉnh/thành phồ để 

chuyển sang trạng thái “ Bình thường mới”. 

Trung tâm kinh doanh VNPT – Bình Phước thông báo đến Sở Thông tin Truyền 

thông Bình Phước với nội dung sau: 

- Miễn cước cuộc gọi vào đầu số 1022 tại Bình Phước cho thuê bao VNPT đến 

hết ngày 10/11/2021. Từ ngày 11/11/2021 sẽ thực hiện tính cước thuê bao 

VNPT gọi vào đầu số 1022 theo quy định hiện hành. 

 Trên đây là nội dung thông báo về việc dừng miễn cước cuộc gọi vào đầu số 1022. 

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Bình Phước xin thông báo đến STTTT được biết. 

 Đầu mối phối hợp tại Trung tâm Kinh doanh VNPT - Bình Phước : Lê Thị hồng 

Nhung – Phòng ĐHNV – SĐT: 0914.395.789. 

 Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo TTKD(để b/c) 
- Lưu: VT, ĐHNV. 

 

GIÁM ĐỐC 
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