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Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng nhân đạo 2019 

Sáng 15/5/2019, Hô ̣i Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long phô ́i hợp với Bưu điện tỉnh khai 
trương thu ̀ng quỹ nhân đạo, kinh doanh phong bì tiêu chuâ ̉n gây quy ̃ cho Tháng nhân 
đạo. 

 

Khai trương thùng quy ̃ nhân đạo 

Như kê ́ hoạch, Bưu điện tỉnh sẽ phân giao phong bì có in thông điệp “Tháng nhân đạo” về các 
đơn vị trực thuộc triển khai phối hợp Hội Chữ thập đỏ địa phương vận động các cơ quan, ban 
ngành đoàn thể trên địa bàn thông qua việc sử dụng phong bì. 

Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 01/5/2019 đến hết ngày 30/9/2019. Với giá 300 đ/phong 
bì sẽ đóng góp vào quỹ hội từ thiện tương ứng 100 đ/phong bì. Dự kiến, chương trình này sẽ 
thu được 150 triệu đồng, trích nộp quỹ hội Chữ thập đỏ 50 triệu đồng. 



 

Chung tay ủng hộ cho quy ̃ nhân đạo 

Bên cạnh, Bưu điện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đặt 8 thùng từ thiện tại các bưu cục 
cấp 1, cấp 2 trong tỉnh, tại sảnh giao dịch. Nhằm vận động được nguồn quỹ nhân đạo để trợ 
giúp cho người dễ bị tổn thương trong tỉnh. 

Với chủ đề “ kết nối, sẻ chia và lan to ̉a”, Tháng nhân đạo năm 2019 do Trung ương Hội Chữ 
Thập đỏ Việt Nam tổ chức nhằm đề cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn 
của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với công tác nhân đạo. 

Tin, ảnh: CAO HUYỀN 
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Đặt 9 Thùng quỹ Nhân đạo tại các bưu điện 

 

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh khai trương Thùng quỹ Nhân đạo - Ảnh: 
QUỐC TOÀN 

Sáng 15/5, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) và Bưu điện tỉnh khai trương Thùng quỹ Nhân đạo 
(TQNĐ) trên hệ thống bưu điện Phú Yên. Với thông điệp “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, 
gần 100 cán bộ, công nhân viên, tình nguyện viên của Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ TP Tuy 
Hòa và Bưu điện tỉnh, Bưu điện TP Tuy Hòa đã đóng góp tiền ủng hộ người nghèo, 
người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

  

Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Huỳnh Tấn Tịnh cho biết: Đây là một trong những hoạt động theo 
chương trình phối hợp hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2019 giữa hai đơn vị. Theo 
chương trình này, ngoài TQNĐ đặt tại Bưu điện tỉnh, còn có 8 TQNĐ khác được đặt tại bưu 
điện các huyện, thị xã để tiếp nhận sự đóng góp của những tấm lòng hảo tâm tại các địa 
phương. Chìa khóa TQNĐ và số tiền ủng hộ sẽ do Hội CTĐ địa phương quản lý. 

  

Bưu điện các địa phương chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo an toàn cho TQNĐ. Định kỳ 
từ 3-6 tháng một lần hoặc tùy từng trường hợp cụ thể, Hội CTĐ tại địa phương phối hợp với 
bưu điện nơi đặt TQNĐ tổ chức mở thùng. Số tiền thu được dùng để thăm, tặng quà cho các 
địa chỉ nhân đạo là người khuyết tật nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân thiên tai, 
thảm họa… trên địa bàn tỉnh. 
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Đồng loạt đặt 'Thùng Quỹ nhân đạo' tại hệ thống bưu điện tỉnh Nghệ An 

Sáng 15/5, Bưu điện Nghệ An phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khai trương đặt 
Thùng Quỹ nhân đạo trên hệ thống Bưu điện toàn tỉnh Nghệ An. 

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện tại 21 huyện, thành, thị đồng loạt đặt Thùng Quỹ nhân 
đạo trong Tháng Nhân đạo 2019. 

 

Ông Lê Đình Chiến - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An và bà Nguyễn Thị Thu Hiền - 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh ủng hộ Thùng Quỹ nhân đạo. 

Hai bên cũng ký cam kết định kỳ từ 3 đến 6 tháng một lần hoặc tùy từng trường hợp cụ thể, 
Hội Chữ thập đỏ địa phương sẽ phối hợp với Bưu điện nơi đặt thùng quỹ tổ chức mở thùng. 
Khi mở thùng quỹ, hai bên thực hiện bàn giao toàn bộ số tiền thu được cho Hội Chữ thập đỏ 
địa phương để trợ giúp những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn rủi ro, để họ vươn lên 
trong cuộc sống. 

Ngay sau khi đặt thùng quỹ nhân đạo, CBCNV Bưu điện toàn hệ thống và Hội Chữ thập đỏ 
các cấp đã thực hiện đóng góp vào thùng quỹ. Hoạt động này diễn ra đồng thời tại Bưu điện 
huyện, thị và Thành phố Vinh. 



 

Mở Thùng quỹ nhân đạo tại bưu điện huyện Quế Phong. 

Hoạt động này nằm trong chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 
và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023. 
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Đặt 'Thùng quỹ nhân đạo' tại 13 bưu cục tỉnh Phú Thọ 

Hội Chữ thập đỏ 13 huyện, thành, thị tỉnh Phú Thọ phối hợp với hệ thống Bưu điện tỉnh đồng 
loạt đặt thùng quỹ nhân đạo và treo băng rôn tuyên truyền Tháng Nhân đạo 2019 "Kết nối, sẻ 
chia và lan tỏa" tại 13 Bưu cục huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Ngày 14/5, Thùng quỹ Nhân đạo đã được đặt tại các bưu cục cấp tỉnh, thành phố, huyện để 
tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm từ người dân tỉnh Phú Thọ và đặc biệt là những khách hàng 
của Bưu điện Việt Nam. 

 

Thùng quỹ nhân đạo đặt tại Bưu điện huyện Đoan Hùng 

Thùng quỹ Nhân đạo thể hiện dòng chữ “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” - thông điệp của “Tháng 
nhân đạo” 2019, được niêm phong có dấu đỏ của Bưu điện và Hội Chữ thập đỏ. Chìa khóa 
thùng quỹ do Hội Chữ thập đỏ cấp huyện quản lý. Bưu điện các địa phương chịu trách nhiệm 
quản lý và đảm bảo an toàn cho Thùng quỹ Nhân đạo. 

Một số hình ảnh đặt thùng quỹ nhân đạo tại địa phương: 



 

Thùng quỹ nhân đạo đặt tại Bưu điện thành phố Việt Trì 

 

Thùng quỹ nhân đạo đặt tại Bưu điện huyện Hạ Hòa 



 

Thùng quỹ nhân đạo đặt tại bưu điện huyện Yên Lập 

Định kỳ từ 3 đến 6 tháng một lần hoặc tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội Chữ thập đỏ tại địa 
phương sẽ phối hợp với Bưu điện nơi đặt thùng quỹ tổ chức mở thùng. Khi mở thùng quỹ, hai 
bên thực hiện kiểm kê số tiền thu được, lập biên bản về việc mở thùng và bàn giao toàn bộ số 
tiền thu được cho Hội Chữ thập đỏ địa phương. 

Khi tổ chức trợ giúp cho các trường hợp khó khăn, Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện sẽ thảo luận 
và thống nhất phương án triển khai nguồn quỹ nhằm đảm bảo hiệu quả và thiết thực, phù hợp 
với từng trường hợp cụ thể.  

Ngoài ra, các bưu cục tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu về “Tháng Nhân đạo” nhằm kêu gọi 
sự sẻ chia từ cộng đồng trong việc chăm lo, giúp đỡ những hoàn cảnh dễ bị tổn thương như 
người bệnh nặng, hộ nghèo, các trường hợp bị ảnh hưởng từ thiên tai. 

 


