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Mục: Xã hội 

Bưu điện Việt Nam miễn phí chuyển phát hàng cứu trợ Bưu điện Việt Nam miễn phí 
chuyển phát hàng cứu trợ 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, từ ngày 17- 31/10/2020, Tổng công ty sẽ miễn phí 
cước chuyển phát hàng cứu trợ của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước gửi 
tới các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế. 

Theo đó, Bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ (hàng 
hóa tiêu dùng, thuốc chữa bệnh, vật phẩm cứu trợ…) từ các tổ chức, cá nhân, Mặt trận Tổ 
quốc, Hội Chữ thập đỏ trên cả nước đến người dân vùng lũ theo dịch vụ Logistic eco - vận 
chuyển hàng hóa đến địa chỉ nhận trong nước với khối lượng, kích thước lớn.  

 

Bưu điện Việt Nam miễn phí chuyển phát hàng cứu trợ. (Ảnh: TL) 

Hàng cứu trợ sẽ được Bưu điện 63 tỉnh, thành phố khẩn trương khai thác, đóng chuyến 
chuyển đến Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ Thập đỏ các tỉnh, thành phố Quảng 
Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế. Sau đó Bưu điện 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng 
Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế sẽ phân hướng tuyến phát và tổ chức ưu tiên cho bưu tá 
đi phát an toàn, kịp thời tới từng địa chỉ người nhận tại các thôn, xã, làng bản. Đồng thời cập 
nhật tình trạng phát hàng thành công lên phần mềm chuyển phát của Bưu điện Việt Nam. 

Thời gian hỗ trợ từ ngày 17- 31/10/2020. 

Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ Thập đỏ 4 tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng 
Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế có thể định vị, tra cứu hành trình bưu gửi, tình trạng phát 
hàng tới từng địa chỉ nhận trên wbsitie của Bưu điện Việt Nam (http://www.vnpost.vn)./. 

Đỗ Thoa 

 

  



Nguồn: Pháp luật và Xã hội 

Ngày đăng: 21/10/2020 
Mục: Tin tức 

Bưu điện Việt Nam miễn phí chuyển phát hàng cứu trợ đến vùng lũ 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) thông báo miễn phí cước chuyển phát 
hàng cứu trợ của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước gửi tới các tỉnh 
Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế đến hết ngày 31-10-2020. 

 

Ảnh minh họa 

Theo đó, Bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ (hàng 
hóa tiêu dùng, thuốc chữa bệnh, vật phẩm cứu trợ…) từ tất cả các tổ chức, cá nhân, Mặt trận 
Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ trên cả nước đến người dân vùng lũ theo dịch vụ Logistic eco - vận 
chuyển hàng hóa đến địa chỉ nhận trong nước với khối lượng, kích thước lớn. 

Hàng cứu trợ sẽ được Bưu điện 63 tỉnh, thành phố khẩn trương khai thác, đóng chuyến 
chuyển đến Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ Thập đỏ các tỉnh, thành phố Quảng 
Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế. Sau đó Bưu điện 04 tỉnh Quảng Bình, Quảng 
Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế sẽ phân hướng tuyến phát và tổ chức ưu tiên cho bưu tá 
đi phát an toàn, kịp thời tới từng địa chỉ người nhận tại các thôn, xã, làng bản. Đồng thời cập 
nhật tình trạng phát hàng thành công lên phần mềm chuyển phát của Bưu điện Việt Nam. 

Thời gian hỗ trợ từ ngày 17-10-2020 đến hết ngày 31-10-2020. 

Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ Thập đỏ 04 tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng 
Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế có thể định vị, tra cứu hành trình bưu gửi, tình trạng phát 
hàng tới từng địa chỉ nhận trên wbsitie của Bưu điện Việt Nam (http://www.vnpost.vn). 

TQ 

  



Nguồn: Báo Nghệ An 

Ngày đăng: 20/10/2020 
Mục: Xã hội 

Tiếp nhận gần 3 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ 

Sau 2 ngày phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt, tính đến 
chiều ngày 20/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận trên 2,9 tỷ đồng 
(trong đó 1,3 tỷ đồng tiền mặt và 1,6 tỷ đồng tiền hiện vật). 

Chiều 20/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức 
lễ tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Đồng chí Võ Thị Minh 
Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ 
trì buổi tiếp nhận. 

 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An bàn các giải pháp trong 
việc vận chuyển hàng cứu trợ vào vùng lũ một cách an toàn nhất. Ảnh: Thu Hương 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiều cơ quan, 
đơn vị tổ chức phát động quyên góp ủng hộ, chia sẻ với Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc 
phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. 

Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận ủng hộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Ảnh: Thu Hương 

 Với tinh thần "Tương thân, tương ái", "Lá lành đùm lá rách" Cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư 
ủng hộ 50 triệu đồng; ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An ủng hộ 100 
triệu đồng; Cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối 
tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2020 ủng hộ gần 27 triệu đồng; Bưu điện tỉnh Nghệ An ủng 
hộ 100 triệu đồng; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ủng hộ 60 triệu đồng; Hội Nông dân tỉnh 
ủng hộ 25,4 triệu đồng; Sở Xây dựng ủng hộ 31 triệu đồng; Ngân hàng BIDV Chi nhánh 
Nghệ An ủng hộ 50 triệu đồng. 

Báo Nghệ An ủng hộ 18 triệu đồng; Tổng Công ty Nông sản XNK Nghệ An 10 triệu đồng; 
VNPT Nghệ An ủng hộ 55 triệu đồng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15 triệu đồng; 
Hội Bảo trợ NKT và TMC tỉnh ủng hộ 10 triệu đồng tiền mặt và thuốc chữa bệnh trị giá hơn 
500 triệu đồng; Ban Dân tộc tỉnh ủng hộ hơn 9.500.000 đồng; UBND phường Hồng Sơn 
(TPV) trị giá hiện vật 33 triệu đồng và nhiều cá nhân, tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ tiền mặt 
cùng hiện vật để giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. 

  

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc việc 



làm ý nghĩa của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã hỗ trợ kịp thời tinh thần, vật 
chất động viên đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.  

Sau 2 ngày phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt, tính đến chiều 
ngày 20/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận trên 2,9 tỷ đồng 
(trong đó 1,3 tỷ đồng tiền mặt và 1,6 tỷ đồng hiện vật). Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Nghệ An đã chuyển trước cho Quảng Trị và Thừa Thiên Huế mỗi địa phương 
400 triệu đồng để khắc phục khó khăn do bão lụt gây ra. 

Trong ngày 20/10, Ban vận động tiếp tục chuyển 2 chuyến hàng đi vào Quảng Trị và Thừa 
Thiên Huế để trao tận tay các nhu yếu phẩm cho đồng bào đang gặp khó khăn do bão lụt gây 
ra. Được biết, toàn bộ hiện vật, nhu yếu phẩm tiếp nhận ủng hộ sẽ được Bưu điện tỉnh Nghệ 
An chuyên chở miễn phí từ các huyện về tỉnh và vào các tỉnh miền Trung đến với đồng bào 
vùng lũ. 

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên, trao 20 triệu đồng gia đình liệt 
sỹ Nguyễn Tiến Dũng ở xóm 8, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thu Hương 

Cũng trong buổi chiều 20/10, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ 4 gia đình liệt sỹ người 
Nghệ An hy sinh khi tham gia cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, mỗi gia đình 20 triệu đồng. 

Thu Hương 

 


