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Hơn 39 tấn hàng cứu trợ được miễn cước chuyển phát qua bưu điện 

Đến ngày 21/10, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tiếp nhận, khai thác và vận chuyển 
hơn 39 tấn hàng trị giá 2,6 tỷ đồng đến các tổ chức, UBND các tỉnh miền Trung. 

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Vietnam Post, ngay sau khi thông tin miễn cước 
được lan tỏa rộng, hàng trăm nghìn bưu phẩm, bưu kiện gồm: lương thực thực phẩm, thuốc 
men, quần áo, hàng tiêu dùng được những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức cá nhân 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. 

 

Xe vận chuyển hàng cứu trợ vào miền Trung. 

 Trong điều kiện mưa lũ cực kì 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 muôn 
nơi vẫn được Vietnam Post khẩn trương khai thác. Hàng trăm chuyến xe bưu 
chính từ các địa phương liên tiếp trở về miền trung bất kể ngày hay đêm, mưa 
hay nắng. 



 

Nhân viên Bưu điện tiếp nhận và khai thác hàng hóa ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. 

Căn cứ vào danh sách của các lực lượng chức năng, nhân viên Bưu điện các tỉnh Quảng Bình, 
Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục khai thác và chuyển kịp thời 
đến tận tay từng người dân các mặt hàng cứu trợ. 

Ngoài ra, 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 điểm nóng, rốn lũ miền Trung. 

 

Bên cạnh đó, đối với những gia đình người Bưu điện bị ảnh hưởng do lũ, Vietnam Post cũng 
trích hơn 650 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ khuyến khích để thăm hỏi, hỗ trợ, góp phần ổn định 
cuộc sống cho người lao động. 

 

  



Nguồn: Báo Đại Đoàn Kết  
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Gỡ gánh nặng cho bưu điện văn hóa xã 

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị Tổng 
kết Chương trình phối hợp công tác số 430 giữa 2 đơn vị giai đoạn 2013 - 2020. 

 

Chương trình phối hợp công tác số 430 được lãnh đạo 2 Bộ ký kết ngày 4/2/2013 với mục tiêu 
chung tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện văn hóa xã; phát 
huy hiệu quả nguồn lực hiện có của hai ngành bưu điện và thư viện, tăng cường tổ chức các 
hoạt động phục vụ sách báo tại điểm bưu điện văn hóa xã; phát triển điểm bưu điện văn hóa 
xã trở thành điểm cung cấp thông tin, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, văn hóa và giải trí 
của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ở vùng nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa, thiết thực phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính 
phủ. 

Kết thúc giai đoạn 2013 - 2020, Chương trình phối hợp công tác 430 đã đạt được những mục 
tiêu đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu đáng chú ý như các thư viện cấp tỉnh và huyện đã thực 
hiện hơn 11 nghìn lượt luân chuyển sách báo đến bưu điện văn hóa xã với tổng số sách báo 
đạt gần 2 triệu bản, phục vụ ước khoảng 13 triệu lượt người dân đến đọc. 

Tuy nhiên, tại Hội nghị, đại biểu đại diện các địa phương cũng thừa nhận công tác triển khai 
vẫn còn nhiều bất cập, vai trò phát triển văn hóa đọc tại bưu điện văn xã vẫn chưa thực sự 
hiệu quả. 

Thực tế cho thấy đến nay một số địa phương việc phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ. Hệ 
thống bưu điện một số nơi chưa chú trọng đến phục vụ thông tin cho người dân trên địa bàn 
nên chưa nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình. 

Đơn cử như tại Lâm Đồng, hệ thống bưu điện văn hóa xã được thành lập từ năm 1998 nên hầu 
hết cơ sở vật chất, cũng như trang thiết bị đã cũ và hỏng, vì vậy giá kệ để lưu trữ tài liệu bị 
hạn chế (chỉ có 1 tủ kính để trưng bày sách). 

Bên cạnh đó, mặc dù kho sách luân chuyển tại các thư viện được bổ sung nhưng số lượng bản 
sách luân chuyển chưa nhiều, nội dung sách còn nghèo nàn, cũ và thực sự chưa phù hợp, đáp 
ứng nhu cầu đọc của nhân dân, đặc biệt là nguồn sách dành cho thiếu nhi và sách thiết yếu 
khác. 

Như tại Thừa Thiên - Huế, từ năm 2014 đến 2016 không được bổ sung sách theo chương trình 
mục tiêu quốc gia nên việc triển khai nhiều điểm không đáp ứng được cả về số lượng lẫn chất 
lượng hưởng thụ sách báo của người dân. 



Chưa kể, việc triển khai nhiều Chương trình phối hợp với nhiều hệ thống khác nhau cũng tạo 
thêm áp lực cho thư viện khiến cho lượng sách báo dành luân chuyển khó đáp ứng được nhu 
cầu cả về số lượng và chất lượng. 

Bên cạnh đó, chưa có quy định về tỷ lệ hao hụt sách trong quá trình luân chuyển cũng như 
phục vụ đọc, nhiều nhân viên đã phải tự bỏ tiền túi ra đền bù sách mất, thất lạc hoặc khi nhận 
sách về, nhân viên không trưng bày, phục vụ do sợ mất, hư hỏng phải đền bù dẫn đến hiệu 
quả chương trình thấp. 

Hiện tại ở một số tỉnh, quy định về đền bù mất sách là khá cao không phù hợp với điều kiện 
thực tế và năng lực của nhân viên điểm bưu điện văn hóa xã dẫn đến việc triển khai chương 
trình trở thành gánh nặng cho nhân viên. 

Cơ chế hỗ trợ, phụ cấp thêm của địa phương cho nhân viên điểm bưu điện văn hóa xã cho 
việc kiêm nhiệm thêm hoạt động phục vụ sách báo cũng hầu như chưa được chính quyền địa 
phương các cấp quan tâm. 

Có rất ít địa phương có cơ chế hỗ trợ bưu điện trong phục vụ thông tin, văn hóa đọc cho người 
dân. Hoạt động phục vụ sách báo tại điểm bưu điện văn hóa xã chưa thu hút, số lượng phục 
vụ sách báo nhìn chung còn thấp. 

Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết: Trong thời gian tới sẽ tiến hành rà 
soát, đánh giá, quy hoạch lại mạng lưới điểm bưu điện văn hóa xã trong cả nước, trên cơ sở 
đó có kế hoạch ưu tiên đầu tư nâng cấp cho những điểm có khả năng triển khai các chương 
trình, đề án, dự án của Chính phủ, của các Bộ, ngành đạt hiệu quả. 

Trong quá trình chọn điểm triển khai Chương trình phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai 
ngành ở địa phương, tránh sự chồng chéo, lãng phí. 

Cũng theo bà Ngà, các địa phương cần đánh giá nghiêm túc về công tác phối hợp, khả năng 
phối hợp từ đó xây dựng Chương trình phối hợp phù hợp điều kiện, hoàn cảnh thực tế địa 
phương, tránh tình trạng ký kết phối hợp nhưng sau đó không thể triển khai được. 

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số vào công tác phục vụ tra cứu thông tin 
dưới dạng số hóa tại các điểm bưu điện văn hóa xã chưa có kết nối internet. Các điểm bưu 
điện văn hóa xã có thể tạo kết nối tới trang thông tin điện tử thư viện tỉnh hoặc nhận chuyển 
giao các tài liệu số để phục vụ người dân… 

“Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp, xem việc phục vụ đáp 
ứng nhu cầu đọc của nhân dân ở cộng đồng tại các điểm bưu điện văn hóa xã cũng là trách 
nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời đảm bảo kinh phí cho các thư viện trong việc 
xây dựng, bổ sung vốn sách báo, đáp ứng yêu cầu luân chuyển”, bà Ngà nói. 

Liên hoan Sáng tạo và Thiết kế Việt Nam 2020. Từ ngày 7 đến 22/11, Văn phòng UNESCO 
tại Việt Nam phối hợp với Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức Liên hoan 
Sáng tạo và Thiết kế Việt Nam 2020. Liên hoan được tổ chức với ý nghĩa tôn vinh tinh thần 
sáng tạo Việt thông qua một chuỗi các hoạt động trực tuyến và trực tiếp. 

Liên hoan có sự đồng hành và hỗ trợ của khoảng 25 tổ chức khác hoạt động trong các lĩnh 
vực như nghề thủ công và nghệ thuật dân gian, thiết kế, phim, ẩm thực, văn học, truyền thông, 
âm nhạc và giáo dục sáng tạo. Khách tham dự liên hoan có thể tham gia vào hàng loạt triển 
lãm, lớp học, hội thảo, tọa đàm và các cuộc thi tài khác nhau, mà phần lớn trong số đó đều có 
thể truy cập trực tuyến. 

Liên hoan sẽ khai mạc bằng triển lãm các tác phẩm tiêu biểu từ bộ sưu tập nghệ thuật đương 
đại của RMIT - một trong những bộ sưu tập uy tín nhất thế giới về nghệ thuật đương đại Việt 
Nam. Triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở Hà Nội và 
trên nền tảng trực tuyến. 

 



Nguồn: Báo Bắc Kạn 

Ngày đăng: 23/10/2020 
Mục: Nhân đạo 

Bưu điện tỉnh: Miễn phí cước vận chuyển hàng cứu trợ 

Với tinh thần tương thân tương ái hướng về miền Trung, từ ngày 21 - 31/10/2020,  Bưu 
điện tỉnh Bắc Kạn triển khai miễn phí cước vận chuyển hàng cứu trợ tới 6 tỉnh bị ảnh 
hưởng thiên tai, lũ lụt vừa qua. 

Theo đó, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu chuyển hàng 
cứu trợ tới các UBND, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh đoàn của 6 tỉnh Quảng Bình, 
Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Hà Tĩnh. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vận chuyển miễn phí 
hàng cứu trợ tới 6 tỉnh miền Trung bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa 

qua. 

Bưu điện tỉnh miễn phí toàn bộ cước vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, thuốc chữa bệnh, vật 
phẩm cứu trợ được các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh gửi tới 6 tỉnh miền Trung để ủng hộ 
đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. 

Đây là việc làm thiết thực của cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh Bắc Kạn nhằm hỗ trợ, chia sẻ 
kịp thời với những khó khăn, thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung./. 

Anh Thúy 

 

 

  



Nguồn: Báo Bình Định 

Ngày đăng: 23/10/2020 
Mục: Xã hội 

Chung tay ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung 

Chiều 23.10, Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ của Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh đến tỉnh Quảng Trị. Hàng hóa gồm 500 thùng mì tôm và một số nhu yếu 
phẩm thiết yếu với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, dùng để cứu trợ khẩn cấp cho người dân. 

Cùng ngày, Bưu điện huyện Hoài Ân cũng tiếp nhận 500 thùng mì tôm, sữa và nước gởi đi 
tỉnh Quảng Bình. 

 

Theo bà Phan Thị Lê Hoa, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, từ ngày 17.10, Bưu điện tỉnh tiếp 
nhận yêu cầu chuyển phát hàng cứu trợ của nhiều tổ chức, cá nhân gởi tới UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam, Hội CTĐ của 4 tỉnh miền Trung bị lũ lụt. 

Tính đến nay, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận chuyển phát gần 100 chuyến hàng miễn phí gồm đồ 
tiêu dùng, thuốc chữa bệnh, vật phẩm cứu trợ… của nhiều tổ chức, cá nhân gởi tới UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam, Hội CTĐ của 4 tỉnh miền Trung bị lũ lụt. 

 

  



Nguồn: Báo Phú Yên 

Ngày đăng: 23/10/2020 
Mục: Tin tức 

Tuy Hòa: Ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện thu được 88,8% số giao thu 

Chiều 23/10, Chi cục Thuế và Bưu điện TP Tuy Hòa tổ chức sơ kết công tác ủy nhiệm 
thu thuế (UNTT) 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối 
năm 2020. 

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tổng số thu giao trong 9 tháng đầu năm 2020 là 34 tỉ đồng, số 
thu nộp ngân sách được 30,2 tỉ đồng, đạt 88,8% số giao thu, bằng 90% cùng kỳ năm trước. 
Trong đó có 7 địa bàn thu từ 90% trở lên gồm phường 1 (95%), phường 3 (91%), xã Bình 
Ngọc (94%), phường 2 (101%), phường 8 (101%), xã Bình Kiến (90%), phường 5 (92%). Nợ 
có khả năng thu chuyển sang tháng 10/2020 hơn 824 triệu đồng, giảm 13,9 triệu đồng, tỉ lệ 
giảm 1,7% so với số nợ chuyển sang tháng 1/2020 (838,8 triệu đồng). Thu nợ thuế của hộ 
kinh doanh đã cưỡng chế được 18,9 triệu đồng. Ngoài các phường 6, 7, từ ngày 1/11/2019, 
Chi cục Thuế TP Tuy Hòa tiếp tục chọn điểm các phường 1, 2, Phú Đông và xã An Phú để 
bàn giao hết nhiệm vụ thu thuế cho UNTT bưu điện. 

Tại hội nghị, đại diện các đội quản lý thuế, cán bộ ủy nhiệm thu của bưu điện và lãnh đạo 
UBND xã, phường trên địa bàn thành phố đã nêu lên một số thuận lợi, khó khăn trong quá 
trình thực hiện công tác UNTT và kiến nghị, đề xuất các giải pháp phối hợp để công tác này 
ngày càng hiệu quả. Chi cục Thuế và Bưu điện TP Tuy Hòa thống nhất thời gian tới, cơ quan 
thuế sẽ giao toàn bộ địa bàn quản lý thu để cán bộ ủy nhiệm thu của bưu điện thực hiện thu 
thuế đối với các cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 

VIỆT AN 

 

  



Nguồn: Báo Đầu tư 

Ngày đăng: 23/10/2020 
Mục: VT-CNTT 

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./. 


