
THÔNG BÁO LỊCH HOẠT ĐỘNG VÀ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022 

CỦA CÁC ĐỐI TÁC THU HỘ CỦA VIETCREDIT 

 

 

(*) Lịch hoạt động của các đại lý thu hộ Payoo: 

STT 
Các chuỗi cửa hàng Thời gian nghỉ Lễ 

Thời gian hoạt động 
trở lại 

Ghi chú 

1 Chuỗi Vinmart, Vinmart+ 
Từ 12h ngày 31/01 – hết 
ngày 03/02/2022 

04/02/2022 

Riêng chuỗi 
Vinmart+ hoạt động 
trở lại trong khung 
giờ: 
 
+Ngày 04/02: từ 7h-

17h 

+Ngày 05-06/02: từ 

7h-20h 

Kênh thu hộ Đối tác Tình hình hoạt động 

Ngân hàng 

VIETINBANK 
Ngưng giao dịch tại quầy từ ngày 
29/01/2022 đến hết 06/02/2022 

SACOMBANK 

Ví điện tử/Đại lý thu hộ 

MOMO 

Hoạt động bình thường VNPAY 

SHOPEEPAY 

VIETTEL POST, 
VIETTEL TELECOM 

Hoạt động bình thường theo thời gian làm 
việc trong ngày 

VNPOST 
Ngưng giao dịch từ ngày 29/01/2022 đến 
hết 03/02/2022 

PAYOO 
Các đại lý chính: cung cấp dịch vụ theo lịch 
bên dưới (*) 



2 
Chuỗi cửa hàng 24h (Circle K, 
Family Mart, GS25,…) 

Hoạt động bình thường 

 

3 

Các chuỗi cửa hàng Điện 
thoại (TGDĐ, FPTshop, Di 
Động Việt, Hnam, 
Cellphones,...) 

Nghỉ từ 31/01/2022 – 
đến hết 03/02/2022 

04/02/2022 

Riêng Cellphones 
có 1 số cửa hàng 
hoạt động xuyên 
Tết và sẽ cập nhật 
trên website 

4 
Các chuỗi cửa hàng Điện máy 
(Điện máy Chợ Lớn, điện máy 
Thiên Hòa, Nguyễn Kim) 

Từ ngày 31/01/2022 – 
đến hết 05/02/2022 

06/02/2022 

 

5 
Bách Hóa Xanh, Nhà thuốc An 
Khang 

6 Pharmacity, Trung Sơn Hoạt động bình thường 

Một số khu vực/cửa 
hàng sẽ có thời gian 
mở cửa trong ngày 
ngắn hơn so với 
bình thường 

7 Các cửa hàng cá nhân, nhỏ lẻ 
Đóng/mở cửa tùy thuộc vào yêu cầu từ chính 
quyền địa phương trong giai đoạn dịch Covid-19. 

 

 

Lưu ý chung: 

1) Các giao dịch thanh toán bằng cách chuyển tiền ngoài hệ thống đến tài khoản VietCredit 

tại Vietinbank theo quy định của hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng, có thể được ghi 

nhận vào ngày đầu tiênVietCredit làm việc trở lại  07/02/2022. 

2) Hoạt động cung cấp dịch vụ của các đại lý thu hộ sẽ thay đổi tùy thuộc vào tình hình 

dịch Covid-19 tại từng địa phương. 


