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Vietnam Post vận chuyển miễn phí 39 tấn hàng cứu trợ đến miền Trung 

Tính đến ngày 21/10, Vietnam Post đã vận chuyển miễn phí hơn 39 tấn hàng hóa cứu trợ từ 
khắp cả nước đến miền Trung. Riêng tổng công ty đã ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng tiền mặt, trao 
tặng 900 suất quà đến người dân ở “rốn lũ”. 

Miễn phí chuyển phát hàng cứu trợ 

Ngay khi miền Trung phải căng mình chống chịu với đợt lũ lịch sử, Vietnam Post đã nhanh 
chóng công bố miễn cước chuyển hàng cứu trợ cho tất cả các tổ chức, cá nhân trên cả nước 
gửi về Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An. 

Thông tin miễn cước được lan tỏa rộng khắp tới từng thôn, xóm. Hàng trăm nghìn bưu phẩm, 
bưu kiện là lương thực thực phẩm, thuốc men, quần áo, hàng tiêu dùng… đã được những “tấm 
lòng vàng” trao gửi cho nhân viên Bưu điện tại các bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã để 
chuyển đến bà con vùng lũ sớm nhất.  Trong điều kiện mưa lũ phức tạp, nhiều tuyến đường 
giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều vị trí còn bị ngập sâu trong nước, nhưng hàng hóa từ 
khắp nơi vẫn được người lao động của Vietnam Post khẩn trương khai thác; hàng trăm chuyến 
xe bưu chính từ các tỉnh, thành phố nối tiếp trở về miền trung bất kể ngày hay đêm, gió bão 
hay lũ lụt. 

 

Bên cạnh việc tiếp nhận, vận chuyển các bưu gửi, bưu kiện của người dân trên cả nước, 
Vietnam Post còn phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam thường xuyên 
tổ chức các chuyến xe chở hàng cứu trợ, đặc biệt là các chuyến đi riêng chuyên chở hàng hóa 
viện trợ của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ. 

Thống kê nhanh đến ngày 21/10, Vietnam Post đã vận chuyển miễn phí và an toàn hơn 39 tấn 
hàng hóa cứu trợ của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên 63 tỉnh, thành phố đến đầu 
mối nhận hàng cứu trợ là Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc, UBND 6 tỉnh miền Trung. Sau 
đó hàng sẽ được nhân viên bưu điện khai thác và chuyển đến đúng các hoàn cảnh cần hỗ trợ. 
Tổng giá trị cước vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ trong những ngày qua tương đương 
hơn 2,6 tỷ đồng.   



 

Ấm áp tình người bưu điện 

Theo ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc Vietnam Post, những ngày qua đơn vị này xác 
định nhiệm vụ chuyển phát hàng cứu trợ là ưu tiên số 1 để vận chuyển nhanh nhất, an toàn 
nhất 100% bưu kiện cứu trợ đến đồng bào miền Trung. Hiện nay nước lũ đã rút, hàng cứu trợ 
của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp gửi qua bưu điện, đặc biệt là các mặt hàng nhu 
yếu phẩm vẫn tiếp tục tăng từng ngày. Nhiều tuyến đường đã thông tuyến trở lại nên việc vận 
chuyển hàng hóa trong những ngày tới sẽ thuận lợi hơn. 

Ông Chu Quang Hào cũng chia sẻ thêm, việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại đơn vị 
này luôn được thực hiện một các nghiêm túc và khẩn trương. Cán bộ, công nhân viên và 
người lao động trên toàn mạng lưới đều nhiệt tình tham gia các chương trình của tổng công ty. 

 

Với mong muốn sẻ chia, giúp đỡ phần nào khó khăn đối với đồng bào đang oằn mình chống 
chọi với lũ, Vietnam Post đã ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời phối hợp với đối tác 
trao tặng trực tiếp 900 suất quà (tương đương 270 triệu đồng) là những nhu yếu phẩm thiết 
yếu đến những “rốn lũ” miền Trung. 

“Nguồn kinh phí đóng góp được chúng tôi huy động dưới nhiều hình thức như: trích từ nguồn 
chi phí tập trung, quyên góp trong nội bộ khối cơ quan, đoàn thanh niên phát động ủng hộ… 



“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, số tiền chưa nhiều, nhưng Bưu điện Việt Nam 
mong rằng tấm lòng của người bưu điện sẽ góp phần nhỏ bé vào việc san sẻ bớt một phần khó 
khăn đối với đồng bào miền Trung lúc này”, ông Hào chia sẻ thêm. 

 

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân viên và người lao động của các bưu 
điện tỉnh, thành phố trong vùng lũ, ngay từ những ngày đầu tổng công ty đã theo sát tình bình 
bão lũ, chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, giảm tối 
đa thiệt hại về tài sản tại các bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã; đồng thời huy động các lực 
lượng cán bộ của bưu điện các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương và các 
lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và 
sức khỏe cho người dân vùng lũ. 

Trong đợt lũ vừa qua, người lao động tại các tỉnh miền Trung đều an toàn. Đối với những gia 
đình bị ảnh hưởng do lũ, tổng công ty đã trích 650 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ khuyến khích kịp 
thời thăm hỏi, hỗ trợ, góp phần ổn định cuộc sống cho người lao động. Các đơn vị trên toàn 
mạng lưới đã cùng nhau tổ chức nhiều đợt quyên góp, ủng hộ hàng hóa, vật phẩm để tiếp sức 
cho các đồng nghiệp tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và 
Hà Tĩnh. 

Hiện Vietnam Post đang tích cực phối hợp với các đơn vị trong chương trình Inhandao thuộc 
Đề án Itrithuc để khẩn trương xây dựng bản đồ bão lũ trên nền tảng Bản đồ số Vmap nhằm 
sớm cập nhật các thông tin, địa chỉ về từng trường hợp, từng gia đình cụ thể cần hỗ trợ tại 
miền Trung sau khi lũ rút. 

Xuân Thạch 
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Ứng dụng mã địa chỉ Vpostcode để cứu trợ người dân vùng lũ miền Trung nhanh hơn 

Cơn lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung đang diễn biến phức tạp trên diện rộng. Thậm 
chí, có nơi nước lũ dâng đến 2m nhấn chìm hàng ngàn nhà cửa. Thế nhưng, tại nhiều vùng lại 
không có địa chỉ cụ thể dẫn đến khó khăn cho công tác cứu trợ khi phải tìm vị trí người dân 
đang sống. 

 

Người cần cứu trợ còn có thể lưu các thông tin mã địa chỉ Vpostcode của mình từ trước thông 
qua https://vpostcode.vn/ hoặc tải ứng dụng Vpostcode trên các kho ứng dụng CHPlay, 

AppStore. 

Thông tin từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost), đơn vị phát triển nền tảng mã 
địa chỉ bưu chính Vpostcode cho hay, để nhu yếu phẩm, hàng hóa cứu trợ nhanh chóng đến 
nơi, người dân vùng lũ có thể sử dụng mã địa chỉ Vpostcode để chia sẻ chính xác vị trí nơi 
mình cần cứu trợ qua nhiều kênh khác nhau như tin nhắn SMS, Facebook, Zalo, Viber… 

“Lực lượng cứu trợ khi nhận được thông tin mã địa chỉ có thể xác định được chính xác vị trí 
để khẩn trương đến ứng cứu. Mã địa chỉ được xác định theo vị trí, tọa độ, không dựa vào địa 
chỉ hành chính nên tính chính xác và ổn định rất cao”, đại diện VietnamPost cho biết. 

Cụ thể, sau khi nhận được mã địa chỉ Vpostcode, lực lượng cứu trợ sẽ mở tin nhắn SMS hoặc 
Facebook, Zalo, Viber...để chọn vào đường dẫn mà người dân chia sẻ. Khi đó, thiết bị tự động 
mở nền tảng mã địa chỉ Vpostcode với địa chỉ vừa tìm kiếm, đồng thời chọn nút chỉ đường để 
nhanh chóng định vị và tìm kiếm được địa điểm. 

Thay vì tìm kiếm địa chỉ cụ thể của người cần cứu trợ, các lực lượng cứu hộ, tổ chức cá nhân 
tham gia cứu trợ có thể sử dụng mã địa chỉ Vpostcode để biết được chính xác vị trí, đường đi 
đến nơi người dân vùng lũ sinh sống. 



 

Theo hướng dẫn của đơn vị phát triển nền tảng Vpostcode, người cần cứu trợ có thể lưu thông 
tin mã địa chỉ Vpostcode của mình từ trước thông qua https://vpostcode.vn/ hoặc tải ứng dụng 
Vpostcode trên các kho ứng dụng CHPlay, AppStore và chia sẻ khi cần cứu trợ hoặc trực tiếp 
chia sẻ thông qua các chức năng trên website, Mobile App. 

Bên cạnh đó, sử dụng Vpostcode, người dân có thể gửi mã địa chỉ đến các lực lượng cứu trợ 
của địa phương, bạn bè, người thân hoặc gửi thông tin về số đường dây nóng của Bưu điện 
Việt Nam “1900 5454 81” để chuyển tiếp thông tin, vị trí cần cứu trợ đến lực lượng chức 
năng. 

Trong tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp hiện nay, sử dụng mã địa chỉ Vpostcode để xác định 
chính xác vị trí, tọa độ còn giúp tối ưu hóa việc vận chuyển, giao nhận hàng cứu trợ. 

Liên quan đến công tác cứu trợ cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, 
như ICTnews đã đưa tin, ngày 19/10, VietnamPost đã quyết định miễn phí cước chuyển phát 
hàng cứu trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước gửi tới UBND, Mặt trận Tổ 
quốc, Hội Chữ thập đỏ ở 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế. 

Tiếp đó, ngày 21/10, doanh nghiệp quyết định bổ sung thêm 2 địa phương là Nghệ An, Hà 
Tĩnh vào danh sách hỗ trợ chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ. Việc miễn cước phí đối với 
hàng hóa cứu trợ đến 6 địa phương này trước mắt được VietnamPost áp dụng đến hết ngày 
31/10/2020.  

Nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode do VietnamPost phát triển là một trong số hơn 20 
nền tảng công nghệ "Make in Vietnam" được Bộ TT&TT giới thiệu để thúc đẩy quá 
trình chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực. Nền tảng Vpostcode có khả năng “số hóa”, 
định vị chính xác vị trí địa chỉ của người dùng dịch vụ bưu chính. Đây là lời giải cho bài toán 
tối ưu hóa việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa từ người gửi đến người nhận của các doanh 
nghiệp bưu chính, vận tải, thương mại điện tử. 

Mã địa chỉ bưu chính Vpostcode bao gồm tập hợp 12 ký tự cả chữ và số, trong đó 5 ký tự đầu 
tiên là mã bưu chính quốc gia, 7 ký tự sau là mã vị trí trên bản đồ. Mã địa bưu chính 
Vpostcode được phát triển trên nền tảng bản đồ số và mã bưu chính quốc gia. Chức năng của 
hệ thống này là cung cấp các thông tin về vị trí và mã của bất kì địa điểm nào trên toàn 
quốc. Hiện đã có hơn 23 triệu địa chỉ trên toàn quốc đã được gán mã. 

M.T 
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Sử dụng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode để chia sẻ vị trí cần cứu trợ 

Khi cần giúp đỡ, nếu người dân gửi mã Vpostcode trên bất kỳ kênh thông tin nào, việc xác 
định vị trí người cần cứu trợ sẽ rõ ràng, cụ thể hơn nhiều. 

 

Các tổ chức thiện nguyện khắp cả nước chuyển hàng cứu trợ đến cho người dân vùng lũ tại 
huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN) 

Góp phần giúp những tổ chức thiện nguyện kết nối được với người dân vùng bão lũ để nhận 
hàng cứu trợ, ngày 22/10, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết người dân có 
thể sử dụng mã địa chỉ bưu chính (Vpostcode) để chia sẻ chính xác vị trí nơi mình đang cần 
cứu trợ qua nhiều kênh khác nhau như tin nhắn SMS, Facebook, Zalo, Viber... 

Lực lượng cứu trợ khi nhận được thông tin mã địa chỉ cần cứu trợ có thể xác định được chính 
xác vị trí để khẩn trương đến ứng cứu. 

Mã địa chỉ được xác định theo vị trí, tọa độ, không dựa vào địa chỉ hành chính, nên tính chính 
xác và ổn định rất cao. 

Trong tình hình mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, 
diễn ra trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân 
dân, nhiều đơn vị muốn vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết đến tận tay người dân 
ở vùng lũ. Tuy nhiên, nhiều nơi, nhiều gia đình không có địa chỉ cụ thể nên việc cứu trợ sẽ 
gặp không ít khó khăn. 

Vì vậy, khi cần giúp đỡ, nếu người dân gửi mã Vpostcode trên bất kỳ kênh thông tin nào, việc 
xác định vị trí người cần cứu trợ sẽ rõ ràng, cụ thể hơn nhiều. 

Người cần cứu trợ có thể lưu các thông tin mã Vpostcode của mình từ trước thông qua địa 
chỉ https://vpostcode.vn/ hoặc tải ứng dụng Vpostcode trên kho dữ liệu (CHPlay, App Store) 
trên điện thoại thông minh và chia sẻ địa chỉ này khi cần cứu trợ. 

[Bưu điện Việt Nam miễn cước chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng lũ] 

Người cần cứu trợ có thể gửi mã đến các lực lượng cứu trợ của địa phương, bạn bè, người 
thân hoặc gửi thông tin về đường dây nóng của Bưu điện Việt Nam (theo số 1900 5454 81) để 
chuyển tiếp thông tin, vị trí cần cứu trợ đến các lực lượng chức năng. 



Lực lượng cứu hộ khi nhận được mã địa chỉ Vpostcode sẽ vào đường dẫn được chia sẻ trong 
tin nhắn, khi đó thiết bị tự động mở nền tảng mã địa chỉ có cung cấp đủ thông tin về địa chỉ 
vừa tìm kiếm. 

Đồng thời, người dùng có thể chọn nút chỉ đường để nhanh chóng định vị, tìm kiếm được địa 
điểm mà người cần cứu trợ đã chia sẻ. 

Việc sử dụng mã địa chỉ được xác định chính xác đến tọa độ được coi là một trong những 
phương cách tối ưu hóa việc vận chuyển, giao nhận hàng cứu trợ của lực lượng cứu hộ. 

Mới đây, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng có thông báo về 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./. 

Nguyễn Bích (TTXVN/Vietnam+) 

 

  



Nguồn: TH Đồng Nai 

Ngày đăng: 23/10/2020 
Mục: Tin tức 

Miễn phí tất cả cước phí hàng cứu trợ đến các tỉnh vùng lũ 

Từ ngày 17 đến ngày 31-10, Bưu điện Việt Nam sẽ miễn cước phí tất cả hàng cứu trợ 
trong cả nước gửi tới các tỉnh vùng lũ lụt. Người dân thể tra cứu tình trạng phát hàng 
đến từng địa chỉ nhận từ mã số đơn hàng”. Đây được xem là một trong những giải pháp 
ý nghĩa thể hiện sự chung tay, sẻ chia của Bưu điện Việt Nam tới bà con vùng lũ ở các 
tỉnh miền Trung. 

 

Tại Bưu điện tỉnh Đồng Nai, bình thường, những kiện hàng khi gửi đi sẽ được cân kí xác định 
trọng lượng và tính cước phí rõ ràng để khách hàng chi trả khi đến liên hệ giao dịch gửi bưu 
phẩm. Nhưng nếu là kiện hàng liên quan đến cứu trợ, hỗ trợ người dân các tỉnh bị thiệt hại nặng 
nề do mưu lũ ở miền trung, khách hàng chỉ cần thông báo cho nhân viên ở các bưu cục và kê 
khai thông tin, không phải tốn thêm bất kì chi phí nào khác. Bởi từ ngày 17 đến hết ngày 31-10, 
hệ thống bưu điện ở 63/63 tỉnh, thành sẽ miễn phí tất cả cước phí hàng hoá, vật phẩm hỗ trợ 
người dân 6 tỉnh gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, vừa bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. 

Hiện tại, mỗi ngày Bưu điện tỉnh Đồng Nai tiếp nhận khoảng 10 thùng hàng hỗ trợ bà con vùng 
lũ. Bưu điện tỉnh và các bưu cục trực thuộc sẽ ưu tiên đóng chuyến chuyển các thùng và kiện 
hàng đến UBND, Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ của 6 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng 
Nam, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh. Sau khi tiếp nhận hàng hỗ trợ, 6 tỉnh vừa nêu sẽ phân 
hướng tuyến phát và tổ chức ưu tiên cho bưu tá đi phát tới từng địa chỉ người nhận tại các thôn, 
xã. 

Việc làm thực tế và ý nghĩa của Bưu điện Việt Nam nói chung và bưu điện tỉnh Đồng Nai nói 
riêng cũng là một cách góp phần san sẻ khó khăn với người dân miền Trung đang bị ảnh hưởng 
nặng nề do mưa lũ. 

Tùng Minh 

 


