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Gần 70 tấn hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung được Vietnam Post vận chuyển miễn 
phí 

Vietnam Post cho biết đã tiếp nhận và chuyển phát miễn phí gần 70 tấn hàng cứu trợ từ khắp 63 
tỉnh thành phố. Giá trị cước vận chuyển tương đương gần 4,3 tỉ đồng. 

 

Vietnam Post ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 6,5 tỉ đồng. 

Vietnam Post cho biết, các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc có thể đến các điểm phục vụ của 
Vietnam Post để gửi hàng cứu trợ cho đồng bào miền Trung đến nơi tiếp nhận là: Hội Chữ thập 
đỏ, Mặt Trận tổ quốc, UBND, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp tỉnh 
Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh. 

Vietnam Post đã tiếp nhận và chuyển phát miễn phí gần 70 tấn hàng cứu trợ từ khắp 63 tỉnh 
thành phố. Giá trị cước vận chuyển tương đương gần 4,3 tỉ đồng vàdự kiến trong những ngày tới, 
số lượng hàng cứu trợ chuyển phát qua Bưu điện sẽ tiếp tục tăng nhanh. 

Tuy nhiên với tinh thần ưu tiên chuyển phát toàn bộ số hàng hóa, bưu phẩm đến Hội Chữ thập 
đỏ, Mặt Trận tổ quốc, UBND, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam các tỉnh 
Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Vietnam Post sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh việc khai thác, tăng cường phương tiện vận chuyển để hàng hóa đến sớm nhất với đồng 
bào vùng lũ. 

Tính chung đến nay, bằng nhiều hình thức như vận chuyển hàng hóa, tiền mặt, quà tặng, 
Vietnam Post đã ủng hộ đồng bào miền Trung gần 6,5 tỉ đồng. 

Con số này chắc chắn sẽ còn gia tăng nhiều hơn nữa trong những ngày tới khi đơn vị này tiếp tục 
tăng cường chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ và phát động các chương trình ủng hộ vật chất, 
tiền, nhắn tin ủng hộ miền Trung trên toàn mạng lưới. 

 
 

  



Một số hình ảnh về những chuyến hàng chuyển phát cứu trợ đồng bào miền Trung khắc 
phục khó khăn sau lũ lụt: 

 

 

Những chuyến xe hối hả chở hàng cứu trợ đến cho bà con miền Trung. 

 



 

Cán bộ Vietam Post chuyển phát hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ. 
 

 

 

Bưu điện Việt Nam tặng quà cho người dân Quảng Trị. 
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Vietnam Post ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 6,5 tỉ đồng 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vừa bổ sung Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam vào danh sách các tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ tại các tỉnh miền Trung qua Hệ 
thống Bưu điện. 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc có thể đến các điểm phục vụ của Vietnam Post để 
gửi hàng cứu trợ cho đồng bào miền Trung đến nơi tiếp nhận là: Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận tổ 
quốc, UBND, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp tỉnh Quảng Bình, 
Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh. 

Tính đến ngày 23.10, Vietnam Post đã tiếp nhận và chuyển phát miễn phí gần 70 tấn hàng cứu 
trợ từ khắp 63 tỉnh thành phố. Giá trị cước vận chuyển tương đương gần 4,3 tỉ đồng. 

Dự kiến trong những ngày tới, số lượng hàng cứu trợ chuyển phát qua Bưu điện sẽ tiếp tục tăng 
nhanh. Tuy nhiên với tinh thần ưu tiên chuyển phát toàn bộ số hàng hóa, bưu phẩm đến Hội Chữ 
thập đỏ, Mặt Trận tổ quốc, UBND, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam các 
tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Vietnam Post sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh việc khai thác, tăng cường phương tiện vận chuyển để hàng hóa đến sớm nhất với 
đồng bào vùng lũ. 

 

Tính chung đến nay, bằng nhiều hình thức như vận chuyển hàng hóa, tiền mặt, quà tặng, 
Vietnam Post đã ủng hộ đồng bào miền trung gần 6,5 tỉ đồng. 

Nhật Nguyên 
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Sưu tập và tìm hiểu 'Tuổi trẻ Việt Nam qua tem bưu chính' để nhận giải thưởng 

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đoàn Thanh 
niên, Đội TNTP, Hội Đồng đội T.Ư đã  Phát động cuộc thi chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam qua con 
tem Bưu chính”.   

Ngày 26.10, tại Trường THCS Cát Linh (Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), đã diễn ra lễ phát động cuộc 
thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem Bưu 
chính”. 

Cuộc thi do Hội đồng Đội T.Ư,  Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội tem Việt Nam phối hợp 
tổ chức, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021) và 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 
(15.5.1941 - 15.5.2021). 

Đây là cuộc thi dành cho đội viên, thiếu niên từ 8 - 15 tuổi (lớp 3 đến lớp 9) đang sinh hoạt, học 
tập trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, các cung - nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động 
thanh thiếu nhi cả nước; trẻ em là người nước ngoài, trong độ tuổi quy định, đang sinh sống và 
học tập tại Việt Nam. 

Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021 diễn ra từ ngày 26.10.2020 đến hết ngày 
28.2.2021 (tính theo dấu bưu điện). 

Ban tổ chức cho biết, đây là một sân chơi lành mạnh và bổ ích, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho 
thiếu niên, nhi đồng về tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, giúp các em hiểu rõ 
hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; xây 
dựng, duy trì và phát triển các câu lạc bộ sưu tập tem ở các cơ sở Đội trong cả nước. 

 

Ban tổ chức phát động cuộc thi. Ảnh: Nhật Nam 
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