THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: Tiết kiệm thỏa thích, rinh quà tiện ích.
2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:
Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1, 3, 6, 9 tháng trả lãi cuối kỳ (kênh quầy và kênh online),
tiết kiệm kỳ hạn 3, 6, 9 tháng trả lãi hàng tháng (kênh quầy), loại tiền VND.
3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/9/2021.
1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại 36 chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam khu vực TP. Hồ Chí Minh (danh sách CN đính kèm).
4. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự
chương trình quay số mang tính may rủi.
5. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
Khách hàng cá nhân tham gia và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của chương trình.
6. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu
giải thưởng

Nội dung giải thưởng (chi
tiết nội dung và ký mã hiệu
từng giải thưởng)

Trị giá giải
thưởng (VND)

Số giải

Quay số may mắn cuối chương trình

Thành tiền
(VND)
1.193.280.000

Giải Phú Quý

Smart Tivi Samsung Neo
QLED
8K
75
inch
QA75QN900A hoặc Sổ tiết
kiệm kỳ hạn 3 tháng (không
rút trước hạn).

179.900.000

1

179.900.000

Giải Tài Lộc

Tủ lạnh side by side BOSCH
KAG90AI20 hoặc tiền
chuyển khoản có giá trị
tương đương

56.500.000

1

56.500.000

Giải Thịnh Vượng

Máy giặt LG Inverter 9 kg
FV1409S2V
hoặc
tiền
chuyển khoản có giá trị
tương đương

12.680.000

36

456.480.000

Giải May Mắn

Máy lọc nước RO Korihome
WPK-606-LT 6 lõi hoặc tiền
chuyển khoản có giá trị
tương đương

6.950.000

72

500.400.000

Quay số may mắn hàng tháng cho khách hàng gửi tiền online
iPhone 12 Pro Max 512 GB
Giải Kim Cương hoặc Sổ tiết kiệm kỳ hạn 3
36.690.000
(mỗi đợt 1 giải)
tháng (không rút trước
hạn).
Máy tính bảng Apple iPad
Pro M1 11" - (2021) - Wifi
Giải Vàng
- 128GB hoặc tiền chuyển
19.990.000
(mỗi đợt 2 giải)
khoản có giá trị tương
đương

729.429.000

3

110.070.000

6

119.940.000

2
Nội dung giải thưởng (chi
tiết nội dung và ký mã hiệu
từng giải thưởng)

Trị giá giải
thưởng (VND)

Số giải

Đồng hồ thông minh
Garmin Forerunner 245
hoặc tiền chuyển khoản có
giá trị tương đương

7.011.000

9

63.099.000

Loa bluetooth Sony SRSGiải Titan (mỗi XB43 Extra Bass hoặc tiền
đợt 36 giải)
chuyển khoản có giá trị
tương đương

4.040.000

108

436.320.000

236

1.922.709.000

Cơ cấu
giải thưởng

Giải Bạc
(mỗi đợt 3 giải)

Tổng

Thành tiền
(VND)

Bằng chữ: Một tỷ chín trăm hai hai triệu bảy trăm linh chín ngàn đồng

Lưu ý:
- Khách hàng có thể nhận giải thưởng bằng hiện vật hoặc tiền chuyển khoản vào tài
khoản có giá trị tương đương giá trị hiện vật và không vượt quá số tiền giải thưởng đã công
bố. Riêng đối với giải Phú Quý và giải Kim Cương khách hàng có thể lựa chọn nhận hiện
vật hoặc sổ tiết kiệm tại BIDV kỳ hạn 3 tháng (không rút trước hạn).
- Giá trị giải thưởng không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.
7. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại:
8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia
chương trình khuyến mại:
a. Đối với hình thức quay số may mắn hàng tháng dành cho KH gửi tiền online:
- Điều kiện tham gia: Khách hàng là cá nhân Việt nam gửi tiết kiệm online trên
SmartBanking đáp ứng điều kiện về kỳ hạn và số tiền gửi tối thiểu, đồng thời khách hàng có
sử dụng dịch vụ SmartBanking và có tài khoản tiền gửi thanh toán trạng thái active trong thời
gian diễn ra chương trình cho đến thời điểm trao thưởng. Kỳ hạn, số tiền gửi tối thiểu cụ thể
như sau:
Stt

Kỳ hạn

Phương thức trả lãi

Số tiền gửi tối thiểu

1

1 tháng

Cuối kỳ

300.000.000

2

3 tháng

Cuối kỳ

200.000.000

3

6 tháng

Cuối kỳ

150.000.000

4

9 tháng

Cuối kỳ

100.000.000

- Chương trình quay số tháng dành cho KH gửi tiết kiệm online được chia làm 3 đợt:
+ Đợt 1: áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện từ 01/07/2021 đến hết 31/07/2021.
+ Đợt 2: áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện từ 01/08/2021 đến hết 31/08/2021.
+ Đợt 3: áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện từ 01/09/2021 đến hết 30/09/2021.
b. Đối với hình thức quay số may mắn cuối chương trình:
Điều kiện tham gia: Khách hàng là cá nhân Việt nam gửi tiết kiệm tại quầy hoặc gửi
tiết kiệm online trên SmartBanking đáp ứng điều kiện về kỳ hạn và số tiền gửi tối thiểu, đồng
thời khách hàng có sử dụng dịch vụ SmartBanking và có tài khoản tiền gửi thanh toán trạng
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thái active trong thời gian diễn ra chương trình cho đến thời điểm trao thưởng. Kỳ hạn, số
tiền gửi tối thiểu cụ thể như sau:
Stt

Kỳ hạn

Phương thức trả lãi

Số tiền gửi tối thiểu

1

1 tháng

Cuối kỳ

300.000.000

2

3 tháng

Cuối kỳ, hàng tháng

200.000.000

3

6 tháng

Cuối kỳ, hàng tháng

150.000.000

4

9 tháng

Cuối kỳ, Hàng tháng

100.000.000

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:
Mỗi tài khoản tiền gửi tham gia chương trình đáp ứng đủ điều kiện sẽ nhận được 1 mã
số dự thưởng chính là số tài khoản tiền gửi của khách hàng. Số lượng mã dự thưởng tương
ứng với số tài khoản tiền gửi đáp ứng điều kiện thể lệ.
Ngay sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục gửi tiền tại quầy và đáp ứng thể lệ tham gia
chương trình, giao dịch viên tại chi nhánh BIDV sẽ thông báo trực tiếp cho khách hàng mã
số dự thưởng là số tài khoản tiết kiệm của khách hàng.
Đối với gửi tiết kiệm online trên SmartBanking, sau khi gửi tiền thành công khách
hàng sẽ nhận được tin nhắn OTT/SMS thông báo số tài khoản tiền gửi online chính là mã dự
thưởng của khách hàng, khách hàng có thể tra cứu lại số tài khoản này ngay trên ứng dụng
SmartBanking.
Trước 02 ngày diễn ra lễ quay số, BIDV sẽ thông báo công khai danh sách mã dự
thưởng và thông tin khách hàng đủ điều kiện tham gia quay số trên website BIDV, fanpage
facebook BIDV, tin nhắn OTT trên ứng dụng BIDV SmartBanking và tại các Chi nhánh khu
vực TP.Hồ Chí Minh.
8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
- Tổng số lượng mã dự thưởng: Tương ứng với số lượng tài khoản tiền gửi của khách
hàng thỏa mãn điều kiện của chương trình.
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chỉ trao giải thưởng cho khách hàng
có tài khoản tiền gửi đáp ứng điều kiện chương trình và không rút trước hạn tại thời điểm chi
thưởng; trường hợp nhận giải thưởng tại quầy, khách hàng xuất trình chứng minh thư nhân
dân/thẻ căn cước/hộ chiếu còn hiệu lực theo quy định và ký đúng chữ ký đã đăng ký.
8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
+ Thời gian quay số trúng thưởng cuối chương trình: tổ chức vào ngày 12/10/2021.
Địa điểm tổ chức tại Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
+ Thời gian quay số trúng thưởng hàng tháng dành cho KH gửi tiền online:
Đợt quay số
Đợt 1
Đợt 2
Đợt 3

Điều kiện áp dụng
Các tài khoản tiền gửi online đủ điều kiện từ
01/07/2021 đến hết 31/07/2021
Các tài khoản tiền gửi online đủ điều kiện từ
01/08/2021 đến hết 31/08/2021
Các tài khoản tiền gửi online đủ điều kiện từ
01/09/2021 đến hết 30/09/2021

Thời gian quay số
06/8/2021
08/9/2021
12/10/2021
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Buổi quay số dưới sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thương
mại (nếu có), đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và đại diện khách
hàng tham gia chương trình khuyến mại. BIDV sẽ thông báo thời gian tổ chức quay số
sau khi kết thúc chương trình và trước ngày quay số 03 ngày làm việc tại 36 chi nhánh,
phòng giao dịch của BIDV khu vực TP.Hồ Chí Minh.
- Cách thức xác định trúng thưởng: Quay số trên phần mềm quay số điện tử
• Quay số hàng tháng dành cho KH gửi tiền online:
+ Đợt 1: Quay trên 1 tập dữ liệu các tài khoản tiền gửi online đủ điều kiện của 36 chi
nhánh KV TP.HCM trong thời gian từ 01/07/2021 đến hết 31/07/2021 làm 4 lần: lần 1 để xác
định 36 giải Titan, lần 2 xác định 03 giải Bạc, lần 3 xác định 02 giải Vàng, lần 4 xác định 01
giải Kim Cương.
+ Đợt 2: Quay trên 1 tập dữ liệu các tài khoản tiền gửi online đủ điều kiện của 36 chi
nhánh KV TP.HCM trong thời gian từ 01/08/2021 đến hết 31/08/2021 làm 4 lần: lần 1 để xác
định 36 giải Titan, lần 2 xác định 03 giải Bạc, lần 3 xác định 02 giải Vàng, lần 4 xác định 01
giải Kim Cương.
+ Đợt 3: Quay trên 1 tập dữ liệu các tài khoản tiền gửi online đủ điều kiện của 36 chi
nhánh KV TP.HCM trong thời gian từ 01/09/2021 đến hết 30/09/2021 làm 4 lần: lần 1 để xác
định 36 giải Titan, lần 2 xác định 03 giải Bạc, lần 3 xác định 02 giải Vàng, lần 4 xác định 01
giải Kim Cương.
• Quay số cuối chương trình:
Quay trên 1 tập dữ liệu các tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại quầy và tiền gửi tiết kiệm
online đủ điều kiện trong thời gian từ 01/07/2021 đến hết 30/09/2021. Quay làm 4 lần, quay
lần 1 để xác định 72 giải May mắn, quay lần 2 để xác định 36 giải Thịnh vượng, quay lần 3 để
xác định 1 giải Tài lộc và quay lần cuối để xác định 1 giải Phú Quý.
- Kết quả trúng thưởng được Hội đồng chứng kiến, giám sát công nhận và lập thành
biên bản.
- Khách hàng trúng thưởng sẽ được lĩnh thưởng sau khi BIDV kết thúc quay số và
xác định khách hàng trúng thưởng.
8.5 Thông báo trúng thưởng:
- Sau xác định khách hàng trúng thưởng Ngân hàng sẽ thông báo cho khách hàng trúng
thưởng theo thông tin khách hàng đã cung cấp qua các hình thức: gọi điện, gửi email, tin
nhắn... trong vòng 10 ngày kể từ ngày quay số.
8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
- Thời hạn trao thưởng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.
- Địa điểm trao thưởng:
Trường hợp nhận hiện vật hoặc thẻ tiết kiệm, khách hàng trúng thưởng nhận giải
thưởng ngay tại chi nhánh BIDV khách hàng mở tài khoản tiết kiệm; trường hợp nhận tiền
chuyển khoản, BIDV sẽ chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của khách hàng.
- Cách thức trao thưởng: Khách hàng có thể nhận giải thưởng bằng hiện vật hoặc tiền
chuyển khoản vào tài khoản có giá trị tương đương giá trị hiện vật và không vượt quá số tiền
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giải thưởng đã công bố. Riêng đối với giải Phú Quý và giải Kim Cương khách hàng có thể
lựa chọn nhận hiện vật hoặc sổ tiết kiệm tại BIDV kỳ hạn 3 tháng (không rút trước hạn).
- Thủ tục nhận thưởng:
+ Đối với nhận thưởng bằng hiện vật hoặc thẻ tiết kiệm: Khách hàng xuất trình giấy
tờ tùy thân (minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu) còn hiệu lực theo quy định và thẻ tiết
kiệm tại chi nhánh BIDV quản lý tài khoản tiền gửi của khách hàng và ký đúng chữ ký đã
đăng ký. (BIDV chỉ trao thưởng cho khách hàng không tất toán trước hạn thẻ tiết kiệm tại
thời điểm trao thưởng, thẻ tiết kiệm hợp lệ còn nguyên vẹn yếu tố để nhận diện và không bị
tẩy xóa.)
+ Đối với nhận thưởng bằng hình thức chuyển khoản: BIDV sẽ chuyển khoản trực
tiếp vào tài khoản thanh toán của khách hàng tại BIDV sau khi xác thực các thông tin hợp lệ
gồm trạng thái active của SmartBanking và tài khoản tiền gửi thanh toán, trạng thái tài khoản
tiết kiệm tham gia chương trình (BIDV chỉ trao thưởng cho khách hàng không tất toán trước
hạn tài khoản tiết kiệm tham gia chương trình tại thời điểm chi thưởng).
- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng,
thuế thu nhập không thường xuyên: Khách hàng trúng thưởng chịu trách nhiệm về các khoản
chi phí đi lại để nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật
Việt Nam hiện hành.
9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương
trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...)
- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ: Ban
Phát triển Ngân hàng Bán lẻ BIDV (Số điện thoại: 024.2220.5544 ext 7181 hoặc 6812; Địa
chỉ: Tháp BIDV - 35 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội).
10. Trách nhiệm công bố thông tin:
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có trách nhiệm thông báo
đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá từng loại giải thưởng, tỷ
lệ trúng thưởng và danh sách khách hàng trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin
đại chúng, tại chi nhánh, điểm giao dịch và website của Ngân hàng BIDV.
11. Các quy định khác:
11.1 Quyền và nghĩa vụ của khách hàng:
- Quyền lợi của khách hàng:
+ Người gửi tiền được thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi tiền gửi và giá trị giải thưởng
(nếu trúng thưởng);
+ Được chuyển quyền sở hữu thẻ tiền gửi tiết kiệm, được để lại thừa kế thẻ tiền gửi tiết
kiệm, được uỷ quyền cho người khác thực hiện các giao dịch rút thẻ tiền gửi tiết kiệm theo quy
định của Pháp luật, được cầm cố thẻ tiền gửi tiết kiệm để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu
tư và Phát triển Việt Nam và các Tổ chức tín dụng khác.
- Trách nhiệm của khách hàng:
+ Thực hiện đúng các quy định đã cam kết với Ngân hàng;
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+ Thông báo kịp thời việc mất thẻ tiền gửi tiết kiệm BIDV cho Ngân hàng khi phát
hiện bị mất thẻ tiền gửi tiết kiệm để tránh bị lợi dụng làm tổn thất tài sản;
+ Chịu các khoản chi phí đi lại và các khoản thuế liên quan đến giải thưởng theo quy
định của pháp luật (nếu có).
11.2 Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng:
- Quyền lợi của Ngân hàng:
+ Được quyền từ chối việc nhận và chi trả tiền gửi trong chương trình và các giải
thưởng nếu khách hàng tham gia chương trình không thực hiện đúng các quy định tại văn
bản này và các thoả thuận đã cam kết với ngân hàng;
+ Được quyền từ chối việc nhận và chi trả tiền gửi trong chương trình và các giải thưởng
đối với thẻ tiền gửi tiết kiệm BIDV đã tổn thất do bị lợi dụng mà lỗi không thuộc Ngân hàng;
+ Được sử dụng hình ảnh và thông tin về việc trao giải thưởng vào mục đích quảng
cáo mà không phải trả một khoản phí nào nếu được khách hàng đồng ý;
- Trách nhiệm của Ngân hàng: BIDV chỉ có trách nhiệm với riêng khách hàng gửi tiền
tại ngân hàng mình, cụ thể như sau:
+ Công bố công khai và thực hiện theo đúng các quy định về chương trình tại các địa
điểm giao dịch;
+ Giữ bí mật số dư tiền gửi cho người sở hữu thẻ tiền gửi tiết kiệm BIDV;
+ Thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi và trả thưởng đúng hạn (nếu có), chính xác và đầy
đủ cho khách hàng theo cam kết;
+ Chịu trách nhiệm về những thiệt hại, vi phạm do bị lợi dụng đối với tiền gửi trong
chương trình do lỗi của Ngân hàng;
+ Có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả giải thưởng cho khách hàng để nộp
vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật.
11.3 Quy định khác:
- Khách hàng được tất toán trước hạn, không được rút từng phần.
- Khi khách hàng tất toán trước hạn, chi nhánh BIDV thu hồi quà tặng như sau:
+ Trước khi quay thưởng: Khách hàng bị thu hồi quà tặng ngay (nếu có) và không được
tham gia quay số trúng thưởng.
+ Sau khi quay thưởng: Khách hàng bị thu hồi quà tặng ngay tương ứng với khoản tiền
gửi rút trước hạn; Khách hàng bị thu hồi quà tặng của giải quay số cuối chương trình (nếu
có) khi khách hàng rút trước hạn tài khoản tiết kiệm tham gia chương trình.
- Giá trị giải thưởng hoàn trả được tính theo giá trị quy định tại thể lệ cơ cấu giải thưởng
và khách hàng phải chịu thuế thu nhập đã nộp.
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được phép sử dụng tên và hình ảnh
của khách hàng trúng giải cho mục đích quảng cáo thương mại của Ngân hàng nếu được
khách hàng đồng ý.
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- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có trách nhiệm đứng ra giải quyết, nếu không
thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng không có người
nhận Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá
trị giải thưởng đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản
4 điều 96 Luật Thương mại./.
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PHỤ LỤC: DANH SÁCH 36 CHI NHÁNH KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH

Stt

Chi nhánh

1

TRUNG TÂM SÀI GÒN

2

BÌNH ĐIỀN SÀI GÒN

3

NAM KỲ KHỞI NGHĨA

4

SỞ GIAO DỊCH 2

5

NAM SÀI GÒN

6

NHÀ BÈ

7

QUẬN 7 SÀI GÒN

8

GIA ĐỊNH

9

BÌNH THẠNH

10

BẾN NGHÉ

11

BÌNH TÂY SÀI GÒN

12

SÀI GÒN

13

CHỢ LỚN

14

THỐNG NHẤT

15

BA MƯƠI THÁNG TƯ

16

BA THÁNG HAI

17

BÌNH TÂN

18

THỦ THIÊM

19

BẾN THÀNH

20

BÀ CHIỂU

21

TRƯỜNG SƠN

22

BÌNH HƯNG

Địa chỉ
Tầng trệt, số 0.01, tòa nhà Lan Phương Plaza, Khu dân cư Tam
Bình, Đường 11, Khu phố 4, Phường Tam Bình, Tp Thủ Đức, TP
Hồ Chí Minh - Phường Tam Bình-Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Tòa nhà số 230-232-234, Đường Dương Bá Trạc, Phường 2,
Quận 8, TP Hồ Chí Minh - Phường 2-8 - Hồ Chí Minh
Số 66, Đường Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, 1, Hồ
Chí Minh - Phường Nguyễn Thái Bình-1 - Hồ Chí Minh
Số 4-6, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
TP Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Thái Bình-10 - Hồ Chí Minh
Tòa nhà Cotec Building, Số 14, Đường Nguyễn Trường Tộ,
Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh - Phường 12-4 - Hồ Chí
Minh
số 15 A2, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà
Bè, TP Hồ Chí Minh - Xã Phước Kiển-Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Tòa nhà Crystal Palace tại C17-1-2, Đường Nguyễn Lương Bằng,
Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Phường Tân Phú-7 - Hồ Chí Minh
Lô L1-01 Lầu 1 và Lô L3-01 Lầu 3 Trung tâm Thương mại
Vincom Plaza KĐT Saigonres, số 188, Đường Nguyễn Xí,
Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh - Phường 26Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Số 11, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh,
TP Hồ Chí Minh - Phường 6-Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Số 34, Đường Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí
Minh - Phường 6-3 - Hồ Chí Minh
Tòa nhà 1045 - 1047, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5,
TP Hồ Chí Minh - Phường 5-5 - Hồ Chí Minh
Số 271, Đường An Dương Vương, Phường 3, 5, Hồ Chí Minh Phường 3-5 - Hồ Chí Minh
Số 49, Đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP Hồ
Chí Minh - Phường 12-6 - Hồ Chí Minh
Toà nhà Sài Gòn Plaza, Số 24, Đường Lê Thánh Tôn, Phường
Bến Nghé, 1, Hồ Chí Minh - Phường Bến Nghé-1 - Hồ Chí Minh
Số 9, Đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, 3, Hồ Chí Minh Phường Võ Thị Sáu-3 - Hồ Chí Minh
Số 456, Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí
Minh - Phường 12-10 - Hồ Chí Minh
Tòa nhà số 300-302, Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B,
Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - Phường Bình Trị Đông BBình Tân - Hồ Chí Minh
Tòa nhà số 33-33A, Đường Trần Não, Phường An Khánh, 2, Hồ
Chí Minh - Phường An Khánh-2 - Hồ Chí Minh
Số 85, Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, 1, Hồ Chí
Minh - Phường Phạm Ngũ Lão-1 - Hồ Chí Minh
Tầng trệt tầng lửng và tầng 4, Số 153, Đường Hai Bà Trưng,
Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh - Phường 6-3 - Hồ Chí Minh
Số 316, Đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP
Hồ Chí Minh - Phường 4-Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Lô S, Tòa nhà Văn phòng, khu số 9, Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh - Xã Bình Hưng-Bình
Chánh - Hồ Chí Minh

9
23

KỲ HÒA

24

TP THỦ ĐỨC

25

HÀM NGHI

26

CHÂU THÀNH SÀI
GÒN

27

CỦ CHI

28

TP HỒ CHÍ MINH

29

TÂY SÀI GÒN

30

BẮC SÀI GÒN

31

ĐÔNG SÀI GÒN

32

PHÚ NHUẬN

33

BÌNH CHÁNH

34

HÓC MÔN

35

PHÚ MỸ HƯNG

36

TÂN BÌNH

Số 137C, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP Hồ
Chí Minh - Phường 9-5 - Hồ Chí Minh
Tòa nhà số 97-99, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B,
Quận 9, TP Hồ Chí Minh - Phường Phước Long B-9 - Hồ Chí
Minh
Số 32, Đường Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí
Minh - Phường Bến Nghé-10 - Hồ Chí Minh
Tòa nhà số 497, Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò
Vấp, TP Hồ Chí Minh - Phường 17-Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Số 216-218, Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP Hồ
Chí Minh - Thị trấn Củ Chi-Củ Chi - Hồ Chí Minh
Số 134, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Thái Bình-10 - Hồ
Chí Minh
Tầng 1, số 70, Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí
Minh - Phường 15-11 - Hồ Chí Minh
Số 290, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP Hồ
Chí Minh - Phường 8-3 - Hồ Chí Minh
Số 23A và 25, Đường Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Quận
Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh - Phường Trường Thọ-Thủ Đức - Hồ
Chí Minh
Số 203, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP
Hồ Chí Minh - Phường 8-Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Số 139-141-143-145-147, Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh - Xã Bình Hưng-Bình Chánh - Hồ
Chí Minh
Số 10/6A, Đường Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện
Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - Thị trấn Hóc Môn-Hóc Môn - Hồ
Chí Minh
Số 27-29, Khu phố Kim Long, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã
Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh - Xã Phước KiểnNhà Bè - Hồ Chí Minh
Số 271-273-275, Đường Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình,
TP Hồ Chí Minh - Phường 13-Tân Bình - Hồ Chí Minh

