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Những thay đổi khi gửi thư 
bằng tem được trợ giá
Từ ngày 4 tháng Giêng năm 2016, quý khách có thể 
gửi thư trong nước Úc bằng tem được trợ giá theo  
hai tốc độ.Thời gian biểu Priority (Ưu tiên) 

Thời gian phát thư được tính từ ngày sau ngày gửi.

Gửi đi Cùng Tiểu bang 
(ngày làm việc)

Tiểu bang khác 
(ngày làm việc)

Trong các khu vực nội thành thủ phủ 1 -

Trong cùng thành phố hay thị xã 1 -

Giữa các khu vực nội thành thủ phủ - 2

Giữa các khu vực nội thành thủ phủ và 
các địa điểm ở vùng nông thôn 2 3

Giữa các địa điểm ở vùng nông thôn 2 4

Quý vị gửi những gì? Kích thước tối đa Dán mấy con tem  
được trợ giá?

Thư khổ lớn nặng  
tối đa 125g 260 x 360 x 20mm 2 con tem

Thư khổ lớn nặng  
tối đa 250g 260 x 360 x 20mm 3 con tem

Thư khổ lớn nặng  
tối đa 500g 260 x 360 x 20mm 5 con tem

Đối với tốc độ Ưu tiên, dán thêm một nhãn Ưu tiên bên cạnh tem được trợ giá.

Thông tin về thư khổ lớn

Thư từ gửi theo tốc độ Regular (Thông thường) sẽ lâu hơn đến 2 ngày làm việc



Cách thức gửi thư

Lâu hơn Priority (Ưu tiên) 
lên đến 2 ngày làm việc

Thời gian đến nơi tính từ ngày sau 
ngày gửi và khác nhau tùy nơi đến.

1-4 ngày làm việc

Thời gian đến nơi tính từ ngày sau 
ngày gửi và khác nhau tùy nơi đến.

Bắt đầu áp dụng 
những thay đổi
Từ ngày 4 tháng Giêng năm 2016, quý khách có thể 
gửi thư trong nước Úc theo ba tốc độ – Express Post 
(Hỏa tốc) và Priority (Ưu tiên) và Regular (Thông 
thường).

Các câu hỏi thường gặp

H:  Giá tem được trợ giá có thay đổi hay không?

Đ:  Giá tem được trợ giá vẫn là $0.60, không 
thay đổi gì hết

H:  Thư gửi bằng tem được trợ giá sẽ được 
chuyển đi theo tốc độ nào?

Đ:  Thư gửi chỉ bằng tem được trợ giá sẽ được 
chuyển đi ở tốc độ Regular (Thông thường)

H:  Làm sao để tôi gửi thư khổ nhỏ theo tốc độ 
Priority (Ưu tiên) bằng tem được trợ giá?

Đ:  Quý khách hãy một dán nhãn Ưu tiên bên 
cạnh tem được trợ giá 

H:  Nhãn Priority (Ưu tiên) giá bao nhiêu?

Đ:  Tùy thuộc các tiến trình giám sát^, giá một 
nhãn Priority (Ưu tiên) sẽ là $ 0.50. Quý 
khách có thể mua nhãn Priority (Ưu tiên) này 
tại bất kỳ Bưu cục nào hoặc tại auspost.com.
au/shop từ ngày 14 tháng 12 năm 2015 để 
sử dụng từ ngày 4 tháng Giêng năm 2016

H:  Làm sao để tôi gửi thư khổ lớn theo tốc độ 
Priority (Ưu tiên) bằng tem được trợ giá?

Đ:  Dán đủ số tem được trợ giá cần thiết và sau 
đó dán một nhãn Priority (Ưu tiên) bên cạnh 
những con tem này. Lật sang mặt sau để biết 
thêm chi tiết

H: Express Post (Hỏa tốc) có thay đổi gì không?

Đ:  Không, Express Post (Hỏa tốc) không thay 
đổi gì hết

1.  Dán tem được trợ giá như 
thường lệ.

1.  Dán tem được trợ giá như 
thường lệ.

2.  Dán nhãn Ưu tiên bên cạnh 
tem được trợ giá. Tùy thuộc 
các tiến trình giám sát^, giá 
nhãn Ưu tiên sẽ là $0.50.

2.  Bỏ vào thùng màu đỏ bên 
đường hoặc gửi tại quầy 
trong Bưu cục.

3.  Bỏ vào thùng màu đỏ bên 
đường hoặc gửi tại quầy 
trong Bưu cục.

Priority  
(Ưu tiên)

Regular  
(Thông thường)

^Bao gồm các tiến trình ACCC và thông báo Bộ trưởng..

(Xin quý khách lật sang mặt kia xem thời gian biểu Ưu tiên)


