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Ngày đăng: 06/11/2020 
Mục: Dòng sự kiện 

Mưa lũ đi qua, nghĩa tình còn mãi 

Hơn 1.000 tấn hàng cứu trợ đã được tiếp nhận và chuyển phát tới khúc ruột miền Trung, hàng 
tỉ đồng được trao gửi tới đồng bào trong trận lũ kinh hoàng. Mưa lũ đã đi qua nhưng nghĩa 
tình người bưu điện vẫn mãi ở lại. 

Bưu điện Việt Nam (BĐVN): Cầu nối những tấm lòng thiện nguyện 

Những ngày tháng 10, liên tiếp các cơn bão, mưa lũ đổ bộ về các tỉnh miền Trung gây thiệt 
hại vô cùng nặng nề cả người và của. Chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào vượt qua khó 
khăn, BĐVN (Vietnam Post) đã lập tức huy động toàn mạng lưới tham gia tiếp nhận và 
chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ về các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. 

Mỗi ngày hàng nghìn người bưu điện tại các bưu cục, điểm Bưu điện (BĐ-VHX) luôn tay tiếp 
nhận, đóng gói từng hộp thuốc nhỏ, bộ quần áo cũ của người dân đến những bưu kiện hàng 
tấn gạo, vật dụng thiết yếu của các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến người dân các tỉnh gặp 
thiên tai, lũ lụt. Không kể đêm, ngày, hàng trăm chuyến xe mang thương hiệu BĐVN cũng 
hối hả lăn bánh trên mọi nẻo đường mang theo biết bao tình cảm của người Việt gửi đến khúc 
ruột miền Trung. 

 

 

Chị Nguyễn Thúy An, nhân viên Bưu điện tỉnh Bắc Kạn cho biết, bà con tới bưu cục gửi rất 
nhiều loại hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm. Trong quá trình tiếp nhận hàng hóa, nhân viên bưu 



điện vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn, giải thích cho người dân về quy trình chuyển phát để hàng 
cứu trợ đến nơi an toàn mà vẫn đảm bảo chất lượng. 

"Khi nghe chúng tôi giải thích về việc các mặt hàng dễ hư hỏng, thời gian sử dụng ngắn 
không nên chuyển qua bưu điện, nhiều người dân trong vùng đã thay đổi cách chia sẻ với 
đồng bào miền Trung bằng các loại hàng hóa khác hoặc hình thức ủng hộ khác. Điều này vừa 
tránh lãng phí mà lại thiết thực và hữu ích cho cả người trao lẫn người nhận", chị An chia sẻ 
thêm. 

Mặc dù cũng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai bão lũ, nhưng những ngày qua bưu điện các tỉnh 
Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế không chỉ cùng tham gia 
khai thác, vận chuyển hàng cứu trợ mà còn thường xuyên cử người tới các cơ quan tiếp nhận 
hàng để hỗ trợ bốc dỡ, chất xếp hàng. 

Bà Phan Thị Lê Hoa, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình trao đổi: "Hàng hóa từ nhà 
hảo tâm gửi về các tỉnh miền Trung lớn quá, các cơ quan tiếp nhận không có đủ người để bốc 
dỡ, chuyển hàng vào kho. Khi các cơ quan cần hỗ trợ, chúng tôi đều cử anh em cán bộ từ lực 
lượng văn phòng đến người lao động cùng tới các điểm nóng để tham gia bốc xếp, lưu kho 
nhằm đảm bảo hàng hóa được an toàn, tránh hư hỏng". 

Sau gần 1 tháng triển khai tiếp nhận, vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ, đến nay BĐVN đã 
vận chuyển an toàn gần 1.200 tấn hàng cứu trợ với khoảng 67.6500 bưu gửi. Những con số 
"khủng" này đã phần nào thể hiện trách nhiệm, sự chung tay hết mình của doanh nghiệp bưu 
chính quốc gia với cộng đồng, xã hội và cao hơn cả là người bưu điện dù trong bất cứ hoàn 
cảnh nào cũng luôn sẵn sàng "đồng cam cộng khổ", phát huy truyền thống nghĩa tình với đồng 
bào trong "cơn hoạn nạn". BĐVN đã trở thành cầu nối tin yêu của hàng vạn tấm lòng hảo tâm 
từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ kịp thời đến từng người dân gặp nhiều khó khăn. 

Tiếp sức cho đồng bào sớm ổn định cuộc sống 

Với tinh thần tương thân, tương ái của người bưu điện, nhằm giúp đồng bào sớm ổn định cuộc 
sống, ngay khi bão lũ xảy ra từ các tổ chức đoàn thể, chuyên môn đến người lao động trên 
toàn mạng lưới của BĐVN đã chủ động sẻ chia bằng cả vật chất lẫn tinh thần. 

 

Hơn 3,5 tỷ đồng tiền mặt đã được BĐVN gửi đến đồng bào các tỉnh miền Trung, hàng nghìn 
người dân cũng ấm lòng hơn khi nhận được những suất quà thiết yếu của người Bưu điện gửi 
đến trong lũ. 

Bên cạnh đó, hơn 5 vạn người bưu điện trên toàn quốc đã hưởng ứng chiến dịch nhắn tin "Vì 
đồng bào vùng lũ"do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin 
nhân đạo quốc gia 1400 phát động nhằm huy động nguồn lực trợ giúp đồng bào miền trung 
khắc phục hậu quả lũ lụt. 



Đặc biệt, để giúp cho việc cứu trợ hiệu quả và chuyên nghiệp hơn BĐVN đã trở thành một 
trong những thành viên tích cực tham gia chiến dịch "Hỗ trợ người cứu trợ - Hướng về khúc 
ruột miền Trung" thông qua việc xây dựng hệ thống hotronguoicuutro.inhandao.vn. Với nền 
tảng Bản đồ VMAP bao gồm 24 triệu địa chỉ của BĐVN cung cấp, hệ 
thống hotronguoicuutro.inhandao.vn sẽ cập nhật chi tiết từ họ tên chủ hộ, điện thoại, địa 
chỉ, tọa độ, vị trí của các hộ dân cần cứu trợ đến việc hướng dẫn, chỉ đường chi tiết đến từng 
hộ dân gặp khó khăn cần chia sẻ từ cộng đồng. 

Chia sẻ về sự chung tay của BĐVN với đồng bào miền Trung, ông Chu Quang Hào, Tổng 
giám đốc BĐVN khẳng định những việc làm của BĐVN không chỉ là trách nhiệm với cộng 
đồng mà còn là tình cảm, nghĩa tình của người Bưu điện với mong muốn tiếp thêm động lực, 
sức mạnh để hành trình ổn định cuộc sống của đồng bào miền Trung vợi bớt gian nan. 

"Người Bưu điện dù ở vị trí nào, dù ở bất cứ đâu nhưng luôn có một điểm chung là sự thiện 
tâm với những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với mọi người khi gặp 
hoạn nạn trong cuộc sống", ông Chu Quang Hào bày tỏ. 

PV 

 

 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 06/11/2020 
Mục: Tin tức 

Vietnam Post: cầu nối những tấm lòng thiện nguyện 

Hơn 1.000 tấn hàng cứu trợ đã được tiếp nhận và chuyển phát tới khúc ruột miền 
Trung, hàng tỉ đồng được trao gửi tới đồng bào trong trận lũ kinh hoàng. Mưa lũ đã đi 
qua nhưng nghĩa tình người Bưu điện vẫn mãi ở lại. 

 

Ảnh minh họa 

Vietnam Post: cầu nối những tấm lòng thiện nguyện 

Những ngày tháng 10, liên tiếp các cơn bão, mưa lũ đổ bộ về các tỉnh miền Trung gây thiệt 
hại vô cùng nặng nề cả người và của. Chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào vượt qua khó 
khăn, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã lập tức huy động toàn mạng lưới tham gia tiếp 
nhận và chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ về các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. 

Mỗi ngày hàng nghìn người Bưu điện tại các bưu cục, điểm BĐ-VHX luôn tay tiếp nhận, 
đóng gói từng hộp thuốc nhỏ, bộ quần áo cũ của người dân đến những bưu kiện hàng tấn gạo, 
vật dụng thiết yếu của các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến người dân các tỉnh gặp thiên tai, lũ 
lụt. Không kể đêm, ngày, hàng trăm chuyến xe mang thương hiệu Vietnam Post cũng hối hả 
lăn bánh trên mọi nẻo đường mang theo biết bao tình cảm của người Việt gửi đến khúc ruột 
miền Trung. 

Chị Nguyễn Thúy An, nhân viên Bưu điện tỉnh Bắc Kạn cho biết, bà con tới bưu cục gửi rất 
nhiều loại hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm. Trong quá trình tiếp nhận hàng hóa, nhân viên 
Bưu điện vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn, giải thích cho người dân về quy trình chuyển phát để 
hàng cứu trợ đến nơi an toàn mà vẫn đảm bảo chất lượng. 

“Khi nghe chúng tôi giải thích về việc các mặt hàng dễ hư hỏng, thời gian sử dụng ngắn 
không nên chuyển qua Bưu điện, nhiều người dân trong vùng đã thay đổi cách chia sẻ với 
đồng bào miền Trung bằng các loại hàng hóa khác hoặc hình thức ủng hộ khác. Điều này vừa 
tránh lãng phí mà lại thiết thực và hữu ích cho cả người trao lẫn người nhận”, chị An chia sẻ 
thêm. 

  

Mặc dù cũng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai bão lũ, nhưng những ngày qua Bưu điện các tỉnh 
Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế không chỉ cùng tham gia 



khai thác, vận chuyển hàng cứu trợ mà còn thường xuyên cử người tới các cơ quan tiếp nhận 
hàng để hỗ trợ bốc dỡ, chất xếp hàng. 

Bà Phan Thị Lê Hoa, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình trao đổi: “Hàng hóa từ nhà 
hảo tâm gửi về các tỉnh miền Trung lớn quá, các cơ quan tiếp nhận không có đủ người để bốc 
dỡ, chuyển hàng vào kho. Khi các cơ quan cần hỗ trợ, chúng tôi đều cử anh em cán bộ từ lực 
lượng văn phòng đến người lao động cùng tới các điểm nóng để tham gia bốc xếp, lưu kho 
nhằm đảm bảo hàng hóa được an toàn, tránh hư hỏng”. 

Sau gần 1 tháng triển khai tiếp nhận, vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ, đến nay Vietnam 
Post đã vận chuyển an toàn gần 1.200 tấn hàng cứu trợ với khoảng 67.6500 bưu gửi. Những 
con số “khủng” này đã phần nào thể hiện trách nhiệm, sự chung tay hết mình của doanh 
nghiệp bưu chính quốc gia với cộng đồng, xã hội và cao hơn cả là người Bưu điện dù trong 
bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn sẵn sàng “đồng cam cộng khổ”, phát huy truyền thống nghĩa 
tình với đồng bào trong “cơn hoạn nạn”. Vietnam Post đã trở thành cầu nối tin yêu của hàng 
vạn tấm lòng hảo tâm từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ kịp thời đến từng người 
dân gặp nhiều khó khăn. 

Tiếp sức cho đồng bào sớm ổn định cuộc sống 

Với tinh thần tương thân, tương ái của người Bưu điện, nhằm giúp đồng bào sớm ổn định 
cuộc sống, ngay khi bão lũ xảy ra từ các tổ chức đoàn thể, chuyên môn đến người lao động 
trên toàn mạng lưới của Vietnam Post đã chủ động sẻ chia bằng cả vật chất lẫn tinh thần. 

Hơn 3,5 tỷ đồng tiền mặt đã được Vietnam Post gửi đến đồng bào các tỉnh miền Trung, hàng 
nghìn người dân cũng ấm lòng hơn khi nhận được những suất quà thiết yếu của người Bưu 
điện gửi đến trong lũ. Bên cạnh đó, hơn 5 vạn người Bưu điện trên toàn quốc đã hưởng ứng 
chiến dịch nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối 
hợp với Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 phát động nhằm huy động nguồn lực trợ giúp 
đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. 

Đặc biệt để giúp cho việc cứu trợ hiệu quả và chuyên nghiệp hơn, Vietnam Post đã trở thành 
một trong những thành viên tích cực tham gia chiến dịch “Hỗ trợ người cứu trợ-Hướng về 
khúc ruột miền Trung” thông qua việc xây dựng hệ thống hotronguoicuutro.inhandao.vn. Với 
nền tảng Bản đồ VMAP bao gồm 24 triệu địa chỉ của Vietnam Post cung cấp, hệ thống 
hotronguoicuutro.inhandao.vn. sẽ cập nhật chi tiết từ họ tên chủ hộ, điện thoại, địa chỉ, tọa độ, 
vị trí của các hộ dân cần cứu trợ đến việc hướng dẫn, chỉ đường chi tiết đến từng hộ dân gặp 
khó khăn cần chia sẻ từ cộng đồng. 

Chia sẻ về sự chung tay của Vietnam Post với đồng bào miền Trung, ông Chu Quang Hào, 
Tổng Giám đốc Vietnam Post khẳng định những việc làm của Bưu điện Việt Nam không chỉ 
là trách nhiệm với cộng đồng mà còn là tình cảm, nghĩa tình của người Bưu điện với mong 
muốn tiếp thêm động lực, sức mạnh để hành trình ổn định cuộc sống của đồng bào miền 
Trung vợi bớt gian nan. Người Bưu điện dù ở vị trí nào, dù ở bất cứ đâu nhưng luôn có một 
điểm chung là sự thiện tâm với những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khó khăn 
với mọi người khi gặp hoạn nạn trong cuộc sống./. 

Thu Hương 

 

  



Nguồn: Báo Tổ Quốc 

Ngày đăng: 06/11/2020 
Mục: Kinh tế 

Mưa lũ đi qua, nghĩa tình còn mãi 

Hơn 1.000 tấn hàng cứu trợ đã được tiếp nhận và chuyển phát tới khúc ruột miền Trung, hàng 
tỉ đồng được trao gửi tới đồng bào trong trận lũ kinh hoàng. Mưa lũ đã đi qua nhưng nghĩa 
tình người Bưu điện vẫn mãi ở lại. 

Vietnam Post: cầu nối những tấm lòng thiện nguyện  

Những ngày tháng 10, liên tiếp các cơn bão, mưa lũ đổ bộ về các tỉnh miền Trung gây thiệt 
hại vô cùng nặng nề cả người và của. Chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào vượt qua khó 
khăn, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã lập tức huy động toàn mạng lưới tham gia tiếp 
nhận và chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ về các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.  

 

Mỗi ngày hàng nghìn người Bưu điện tại các bưu cục, điểm BĐ-VHX luôn tay tiếp nhận, 
đóng gói từng hộp thuốc nhỏ, bộ quần áo cũ của người dân đến những bưu kiện hàng tấn gạo, 
vật dụng thiết yếu của các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến người dân các tỉnh gặp thiên tai, lũ 
lụt. Không kể đêm, ngày, hàng trăm chuyến xe mang thương hiệu Vietnam Post cũng hối hả 
lăn bánh trên mọi nẻo đường mang theo biết bao tình cảm của người Việt gửi đến khúc ruột 
miền Trung. 

Chị Nguyễn Thúy An, nhân viên Bưu điện tỉnh Bắc Kạn cho biết, bà con tới bưu cục gửi rất 
nhiều loại hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm. Trong quá trình tiếp nhận hàng hóa, nhân viên 
Bưu điện vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn, giải thích cho người dân về quy trình chuyển phát để 
hàng cứu trợ đến nơi an toàn mà vẫn đảm bảo chất lượng.  

"Khi nghe chúng tôi giải thích về việc các mặt hàng dễ hư hỏng, thời gian sử dụng ngắn 
không nên chuyển qua Bưu điện, nhiều người dân trong vùng đã thay đổi cách chia sẻ với 
đồng bào miền Trung bằng các loại hàng hóa khác hoặc hình thức ủng hộ khác. Điều này vừa 
tránh lãng phí mà lại thiết thực và hữu ích cho cả người trao lẫn người nhận", chị An chia sẻ 
thêm. 

Mặc dù cũng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai bão lũ, nhưng những ngày qua Bưu điện các tỉnh 
Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế không chỉ cùng tham gia 
khai thác, vận chuyển hàng cứu trợ mà còn thường xuyên cử người tới các cơ quan tiếp nhận 
hàng để hỗ trợ bốc dỡ, chất xếp hàng.  

Bà Phan Thị Lê Hoa, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình trao đổi: "Hàng hóa từ nhà 
hảo tâm gửi về các tỉnh miền Trung lớn quá, các cơ quan tiếp nhận không có đủ người để bốc 



dỡ, chuyển hàng vào kho. Khi các cơ quan cần hỗ trợ, chúng tôi đều cử anh em cán bộ từ lực 
lượng văn phòng đến người lao động cùng tới các điểm nóng để tham gia bốc xếp, lưu kho 
nhằm đảm bảo hàng hóa được an toàn, tránh hư hỏng". 

Sau gần 1 tháng triển khai tiếp nhận, vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ, đến nay Vietnam 
Post đã vận chuyển an toàn gần 1.200 tấn hàng cứu trợ với khoảng 67.6500 bưu gửi. Những 
con số "khủng" này đã phần nào thể hiện trách nhiệm, sự chung tay hết mình của doanh 
nghiệp bưu chính quốc gia với cộng đồng, xã hội và cao hơn cả là người Bưu điện dù trong 
bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn sẵn sàng "đồng cam cộng khổ", phát huy truyền thống nghĩa 
tình với đồng bào trong "cơn hoạn nạn". Vietnam Post đã trở thành cầu nối tin yêu của hàng 
vạn tấm lòng hảo tâm từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ kịp thời đến từng người 
dân gặp nhiều khó khăn. 

Tiếp sức cho đồng bào sớm ổn định cuộc sống 

Với tinh thần tương thân, tương ái của người Bưu điện, nhằm giúp đồng bào sớm ổn định 
cuộc sống, ngay khi bão lũ xảy ra từ các tổ chức đoàn thể, chuyên môn đến người lao động 
trên toàn mạng lưới của Vietnam Post đã chủ động sẻ chia bằng cả vật chất lẫn tinh thần.  

 

Hơn 3,5 tỷ đồng tiền mặt đã được Vietnam Post gửi đến đồng bào các tỉnh miền Trung, hàng 
nghìn người dân cũng ấm lòng hơn khi nhận được những suất quà thiết yếu của người Bưu 
điện gửi đến trong lũ. Bên cạnh đó, hơn 5 vạn người Bưu điện trên toàn quốc đã hưởng ứng 
chiến dịch nhắn tin "Vì đồng bào vùng lũ"do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối 
hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 phát động nhằm huy động nguồn lực trợ giúp 
đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt. 

Đặc biệt để giúp cho việc cứu trợ hiệu quả và chuyên nghiệp hơn Vietnam Post đã trở thành 
một trong những thành viên tích cực tham gia chiến dịch "Hỗ trợ người cứu trợ-Hướng về 
khúc ruột miền Trung" thông qua việc xây dựng hệ thống hotronguoicuutro.inhandao.vn. Với 
nền tảng Bản đồ VMAP bao gồm 24 triệu địa chỉ của Vietnam Post cung cấp, hệ thống 
hotronguoicuutro.inhandao.vn. sẽ cập nhật chi tiết từ họ tên chủ hộ, điện thoại, địa chỉ, tọa độ, 
vị trí của các hộ dân cần cứu trợ đến việc hướng dẫn, chỉ đường chi tiết đến từng hộ dân gặp 
khó khăn cần chia sẻ từ cộng đồng.  

Chia sẻ về sự chung tay của Vietnam Post với đồng bào miền Trung, Ông Chu Quang Hào, 
Tổng giám đốc Vietnam Post khẳng định những việc làm của Bưu điện Việt Nam không chỉ 
là trách nhiệm với cộng đồng mà còn là tình cảm, nghĩa tình của người Bưu điện với mong 
muốn tiếp thêm động lực, sức mạnh để hành trình ổn định cuộc sống của đồng bào miền 
Trung vợi bớt gian nan. Người Bưu điện dù ở vị trí nào, dù ở bất cứ đâu nhưng luôn có một 



điểm chung là sự thiện tâm với những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khó khăn 
với mọi người khi gặp hoạn nạn trong cuộc sống./. 

 

  



Nguồn: ICTvietnam 

Ngày đăng: 06/11/2020 
Mục: Tin tức 

Phát hành bộ tem bưu chính bảo tồn loài chim bói cá 

Để góp phần bảo tồn loài chim bói cá và giới thiệu sự đa dạng sinh học ở Việt Nam, ngày 
14/11/2020, Bộ TT&TT sẽ phát hành bộ tem bưu chính “Chim bói cá”. 

Bói cá là một nhóm các loài chim có kích thước nhỏ và màu sắc rực rỡ thuộc bộ Sả, gồm ba 
họ là Alcedinidae (Họ Bồng chanh), Halcyonidae (Họ Sả) và Cerylidae (Họ Bói cá). Chúng 
phân bố rộng khắp các lục địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Nhóm này có khoảng 90 loài chim mang đặc điểm chung như đầu to, màu sắc đa dạng, mỏ 
nhọn và dài, chân ngắn, lùn. Phần lớn các loài có bộ lông sáng trong môi trường nhiệt đới, và 
số ít được tìm thấy trong các khu rừng. Thức ăn của chúng gồm cá và các loài động vật không 
xương sống nhỏ, chúng săn mồi chuẩn xác bằng cách lao đầu xuống mặt nước với tốc độ, thị 
giác nhạy bén cùng chiếc mỏ nhọn. 

Chim bói cá là loài làm tổ trong hốc, thường là trong lòng đất. Hiện một số loài đang có nguy 
cơ tuyệt chủng. 

Bộ tem chuyên đề này do họa sỹ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế và 
gồm 3 mẫu (khuôn khổ vuông 37x37mm) và 1 blốc (khuôn khổ 150x100mm). Bộ tem giới 
thiệu các loài: Bồng chanh đỏ, Bồng chanh rừng, Sả mỏ rộng và Sả đầu đen với giá mặt lần 
lượt là 4000 đồng, 4000 đồng, 4500 đồng và 15.000 đồng. Bộ tem được cung ứng trên mạng 
bưu chính công cộng đến ngày 30/6/2022. 

 

Bộ tem gồm 03 mẫu và 01 blốc 

Mẫu tem 3-1 là loài bói cá bồng chanh đỏ Ceyx erithaca (Linnaeus, 1758) 

Loài bói cá bồng chanh đỏ sinh sống ở khu vực gần suối, ao nhỏ bên trong rừng lá rộng 
thường xanh, ghi nhận lên đến độ cao 950m. Con bói cá trưởng thành có hân hung đỏ và vàng 
nhạt với phần thân và vai xanh đen, hai bên cánh sẫm màu hơn, mỏ đỏ tươi, trán và hai bên rìa 
tai có viền xanh nhỏ. 

Mẫu tem 3-2 là loài cá bồng chanh rừng Alcedo hercules Laubmann, 1917 



Đây là loài bói cá có nguy cơ tuyệt chủng. Loài bói cá này sinh sống ở khu vực suối lớn, sông 
nhỏ bên trong rừng lá thường xanh và rừng thứ sinh, phân bố từ độ cao 50m-1.250m. 

Mẫu tem 3-3 là loài bói cá sả mỏ rộng Pelargopsis capensis (Linnaeus, 1766) 

Loài bói cá này sống gần sông, hồ lớn bên trong hoặc gần rừng lá rộng thường xanh và rừng 
hỗn giao rụng lá, rừng cây gỗ nơi trống trải, thỉnh thoảng rừng ngập mặn, ghi nhận lên đến độ 
cao 800m. 

Loài bói cá này có kích thước cơ thể lớn với phần thân, cánh và đuôi xanh dương, mỏ to màu 
đỏ, đỉnh và hai bên đầu nâu xám nhạt, viền cổ và phần dưới cơ thể vàng cam nhạt. 

Mẫu Blốc: Sả đầu đen Halcyon pileata Boddaert, 1783 

Loài bói cá trong mẫu bloc này là sả đầu đen sinh sống ở các khu vực đất ngập nước trong đất 
liền và ven biển, rừng ngập mặn, bãi biển, vườn trồng, ghi nhận lên đến độ cao 1.550m (chủ 
yếu ghi nhận tại vùng đất thấp). Loài bói cá này di cư trú đông, tương đối phổ biến trong cả 
nước. 

Loài bói cá này có mỏ to, đỏ tươi, đỉnh và hai bên đầu đen, gáy, cổ họng, ngực và phần bụng 
trên trắng, bụng dưới và dưới đuôi hung nhạt, từ lưng đến đuôi và một phần cánh xanh đậm, 
phần cánh ngoài đen. 

 

Bộ tem "Chim bói cá" phát hành vào ngày 11/3/1996 gồm 05 mẫu 

Được biết, trước đó, Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem mã số 727 "Chim bói cá" vào 
ngày 11/3/1996 gồm 05 mẫu giới thiệu các loài bói cá: Sả đầu nâu, Bói cá lớn, Bồng chanh, 
Sả hung, Bói cá nhỏ. 

Hoàng Linh 

  



Nguồn: Báo Tin tức 

Ngày đăng: 06/11/2020 
Mục: Văn hóa 

Phát hành bộ tem bưu chính góp phần bảo tồn loài chim bói cá 

Ngày 6/11, thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam dự kiến sẽ phát hành bộ tem bưu chính “Chim bói cá” vào ngày 14/11 để góp phần bảo 
tồn loài chim bói cá và giới thiệu sự đa dạng sinh học ở Việt Nam. 

  

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam dự kiến sẽ phát hành bộ tem “Chim bói cá”. 
Ảnh: vnpost.vn 

Bộ tem gồm 3 mẫu (khuôn khổ 37x37mm) và 1 blốc (khuôn khổ 150x100mm) giới thiệu các 
loại chim thuộc họ bói cá có tên gọi bồng chanh đỏ, bồng chanh rừng, sả mỏ rộng và sả đầu 
đen. Bộ tem do họa sỹ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. 

Bói cá là một nhóm các loài chim có kích thước nhỏ và màu sắc rực rỡ thuộc bộ sả, gồm ba 
họ là Alcedinidae (họ bồng chanh), Halcyonidae (họ sả) và Cerylidae (họ bói cá). Loài chim 
này phân bố rộng khắp các lục địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhóm này có khoảng 
90 loài chim mang đặc điểm chung là đầu to, màu sắc đa dạng, mỏ nhọn và dài, chân ngắn, 
lùn. Phần lớn các loại chim này sống trong môi trường nhiệt đới, một số ít được tìm thấy 
trong các khu rừng. Thức ăn chính của chúng là cá và các loài động vật không xương sống 
nhỏ. 

Với thị giác nhạy bén cùng chiếc mỏ nhọn, các loài chim bói cá săn mồi chuẩn xác bằng cách 
lao đầu từ trên không trung xuống mặt nước với tốc độ rất nhanh, dùng mỏ cặp cá nhấc lên 
khỏi mặt nước. Chim bói cá thường làm tổ trong hốc đất. Hiện nay, một số chủng loại chim 
bói cá đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng nên việc bảo tồn là vấn đề được nhiều quốc 
gia quan tâm. 

Trước đó, vào ngày 11/3/1996, bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem bưu chính "Chim bói 
cá" gồm 5 mẫu, giới thiệu các loài chim thuộc họ bói cá là sả đầu nâu, bói cá lớn, bồng chanh, 
sả hung và bói cá nhỏ. 



Bộ tem bưu chính “Chim bói cá” sẽ được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 
chính thức phát hành đến ngày 30/6/2022. 

Ngọc Bích (TTXVN) 

  



Nguồn: CTT Bắc Giang 

Ngày đăng: 06/11/2020 
Mục: Tin tức 

Lạng Giang tăng tỷ lệ người dân tham gia hiểm xã hội tự nguyện 

Với việc tích cực tuyên truyền, vận động nhằm tăng tỷ lệ người dân tham gia hiểm xã hội 
(BHXH) tự nguyện. Hiện nay, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) được đánh giá là địa phương 
có tỷ lệ người dân tham gia BHXH thuộc nhóm cao, đứng thứ hai trong tỉnh. 

 

Ảnh minh họa: BGP/Bình Minh 

Đến nay, toàn huyện có gần 2.000 người dân tham gia. Riêng 9 tháng năm nay, huyện có 
thêm 1.220 người tham gia, đạt gần 93% chỉ tiêu được giao. 

Có được kết quả trên là do BHXH huyện Lạng Giang đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các 
ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông 
dân, Đoàn Thanh niên... tuyên truyền để người dân hiểu lợi ích của việc tham gia BHXH tự 
nguyện. Trong đó tập trung vào các nhóm như: Tiểu thương, lao động tự do, hộ làm nông 
nghiệp có mức sống khá thông qua các hội nghị tư vấn, đối thoại với nhân dân tại các cụm xã, 
thị trấn, tăng cường thông tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

Năm 2020, huyện Lạng Giang đặt mục tiêu có 2.150 người dân tham gia BHXH tự nguyện. 
Để hoàn thành, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các 
ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia 
ở từng địa bàn, cụm dân cư. Trong đó, quan tâm tới những người dân có mức thu nhập ổn 
định, các gia đình có nguồn thu khá từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...  

Cùng đó, huyện thường xuyên trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp vận động, 
tư vấn về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền, cộng tác viên 
tại cơ sở của các đoàn thể và các đại lý thu BHXH trên địa bàn huyện để làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện./. 

Bình Minh 


