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Mục: Xã hội 

Thành lập Điểm Bưu điện - Văn hóa tại đảo Trần 

Huyện Cô Tô vừa tổ chức khánh thành, khai trương Điểm Bưu điện - Văn hóa tại đảo Trần, 
thuộc xã Thanh Lân.  

 

Điểm Bưu điện - Văn hoá tại đảo Trần được đầu tư với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng. 

Điểm Bưu điện - Văn hoá đảo Trần được khởi công vào tháng 4/2021, với tổng mức đầu tư gần 
1,1 tỷ đồng. Điểm bưu Bưu điện - Văn hoá đảo Trần thuộc Bưu điện huyện Cô Tô, cung cấp dịch 
vụ bưu chính công ích; tổ chức các hoạt động đọc sách, báo miễn phí; cung cấp hàng tiêu dùng 
nông thôn nhằm phục vụ nhu cầu của chiến sĩ và nhân dân tại đây. 

 

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trần đọc báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa đảo Trần. 



Điểm Bưu điện - Văn hóa đảo Trần không chỉ phục vụ nhu cầu trao đổi thư từ, bưu phẩm, báo 
chí, mà còn góp phần tích cực vào việc tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước đến với quân, dân trên đảo. 

Với hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hóa này, người dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ 
trên đảo thuận tiện hơn trong việc liên lạc, trao đổi thông tin với người thân ở đất liền; động viên 
tinh thần và vật chất với quân và dân trên đảo, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, 
vùng trời, vùng biển Tổ quốc. 

Hoàng Phương (Trung tâm TT&VH Cô Tô) 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 07/10/2021 
Mục: Bưu chính 

1.000 tấn cam Hàm Yên sẽ được hỗ trợ tiêu thụ 

Sẽ có khoảng 1.000 tấn cam Hàm Yên (Tuyên Quang) được hỗ trợ tiêu thụ qua hệ thống bưu 
cục của Bưu điện Tuyên Quang và sàn thương mại điện tử Postmart.vn ngay trong mùa vụ 
2021. 

Thời điểm này những năm trước, chợ đầu mối cam Hàm Yên tại xã Tân Thành (huyện Hàm Yên - 
Tuyên quang) đã rất sôi động, từng đoàn xe chuyên chở nối đuôi nhau vận chuyển cam khi khắp 
mọi miền đất nước. Nhưng năm nay, trước diễn biến của dịch bệnh phức tạp, kéo dài khiến cho 
những thị trường tiêu thụ lớn của cam Hàm Yên như Hà Nội hay các tỉnh phía Nam sụt giảm về 
sức mua, khó khăn trong vận chuyển. 

 

Đưa cam Hàm Yên lên sàn thương mại điện tử Postmart 

Theo số liệu của UBND huyện Hàm Yên, toàn huyện hiện có hơn 7.000 ha trồng cam với sản 
lượng dự kiến đạt trên 80.000 tấn. Nhận định thị trường tiêu thụ cam nhiều khả năng gặp khó 
khăn, ngay từ những ngày đầu tháng 9 khi chưa vào vụ thu hoạch, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã 
xây dựng kế hoạch, đánh giá thực trạng tiêu thụ nhằm hỗ trợ người nông dân đưa cam đến với 
người tiêu dùng ở các tỉnh khác cũng như lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Postmart.vn. 

Sự vào cuộc nhanh chóng cùng kinh nghiệm đã có trong việc hỗ trợ các tỉnh khác tiêu thụ nông 
sản trong thời gian qua, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu sẽ tiêu thụ hơn 1.000 tấn cam 
Hàm Yên trong vụ mùa năm nay. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh sẽ đồng hành cùng các hộ nông dân 
rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ nông sản trên kênh phân phối mới, hiện 
đại và bền vững thông qua sàn TMĐT Postmart.vn. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nhanh, 
tránh ùn ứ nông sản khi vào cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh bị thương 
lái ép giá. 

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Giám đốc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang cho biết, để chủ động tiêu thụ 
cam Hàm Yên theo phương thức mới, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, 
hướng dẫn toàn bộ quy trình từ khi thu hoạch đến tay người tiêu dùng cho các hộ sản xuất nông 



nghiệp. Với đặc trưng của trái cam, sau khi được thu hoạch cần được cắt cuống vừa phải để không 
đâm vào những trái khác trong quá trình vận chuyển, nhưng cũng không cần cắt quá sâu vì có thể 
khiến trái cam bị bay nước, nhanh khô. Cam Hàm Yên cũng phải được bảo quản trong các loại 
thùng giấy hoặc thùng nhựa có lỗ thông hơi nhằm đảm bảo độ tươi ngon trong thời gian vận 
chuyển. 

“Các chuyên viên của sàn TMĐT Postmart.vn cũng như cán bộ nhân viên của Bưu điện tỉnh sẽ 
đến từng vườn cam để hướng dẫn người nông dân tạo tài khoản để giới thiệu hình ảnh trái cam 
Hàm Yên trên sàn điện tử. Với hướng đi mới này, hy vọng người dân sẽ cảm thấy rất hứng khởi vì 
giờ đây họ có thể chủ động trong việc thương mại chính sản phẩm của họ, không còn quá phụ 
thuộc vào thương lái nữa” - ông Nguyễn Xuân Hùng chia sẻ thêm. 

Không chỉ hỗ trợ tiêu thụ cam cho bà con nông dân tại huyện Hàm Yên, trong thời gian qua, Bưu 
điện tỉnh Tuyên Quang còn tổ chức rất nhiều các điểm bán nông sản khác tại các bưu cục cũng 
như vận động cán bộ công nhân viên mua ủng hộ. Tính đến nay, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã 
tiêu thụ được hơn 55 tấn nông sản khác như na Yên Sơn, vải, bưởi và hồng ngâm… 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc tiêu thụ nông sản tại tỉnh Tuyên Quang 
gặp nhiều khó khăn đặc biệt là sản phẩm cam Hàm Yên đang bước vào kỳ thu hoạch. Việc hỗ trợ 
kịp thời của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ tích cực cho việc tìm đầu ra cho nông sản, tránh 
tình trạng được mùa mất giá. 

  



Nguồn: Báo Doanh nghiệp 

Ngày đăng: 07/10/2021 
Mục: Chứng khoán 

Chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS) chuẩn bị phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 
9,09% 

Trước đó, vào ngày 1/10, EMS đã chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 1,5 cổ phiếu trả cổ 
tức năm 2020. Như vậy, nếu hoàn tất cả đợt phát hành trả cổ tức và phát hành nhằm mục 
đích tăng vốn, vốn điều lệ của EMS sẽ tăng từ 150 tỷ đồng lên mức 179 tỷ đồng. 

HĐQT Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCP (mã chứng khoán: EMS) đã thông qua 
nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

Cụ thể, EMS dự kiến phát hành theo tỷ lệ 9,09%, tương ứng cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận 
về 909 cổ phiếu mới. Như vậy, với hơn 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, EMS sẽ phát hành thêm 
khoảng 1,4 triệu cổ phần, tương ứng giá trị tính theo mệnh giá vào khoảng 14 tỷ đồng. 

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2021 và sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà Nước. 

Trước đó, vào ngày 1/10, EMS đã chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 1,5 cổ phiếu trả cổ tức năm 
2020 theo tỷ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên 
BCTC năm 2020 kiểm toán của công ty.  

Như vậy, nếu hoàn tất cả đợt phát hành trả cổ tức và phát hành nhằm mục đích tăng vốn, vốn điều lệ 
của EMS sẽ tăng từ 150 tỷ đồng lên mức 179 tỷ đồng. 

Về kết quả kinh doanh, tính riêng trong quý 2/2021, EMS ghi nhận doanh thu 568 tỷ đồng, tăng 
trưởng 26% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí lại tăng tới gần 41% khiến lãi ròng giảm tới 51% so 
với quý 2/2020, chỉ còn gần 30 tỷ đồng.  

Lũy kế nửa đầu năm 2021, doanh thu EMS đạt 1.105 tỷ đồng và LNST đạt 54 tỷ đồng, tương ứng lần 
lượt hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu và 89% mục tiêu lãi cả năm nay. 

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu EMS đang tiếp tục trên đà tăng giá, chốt phiên 6/10 đạt mức 
39.500 đồng/cổ phiếu, so với đầu năm 2021 đã tăng hơn khoảng 24,5% về giá trị. 

 

 

  



Nguồn: Báo Sài gòn Giải phóng 

Ngày đăng: 07/10/2021 
Mục: Kinh tế 

Nỗ lực cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp 

Tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm 
HCC). Nhờ đó góp phần giảm bớt chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. 

 

Người dân Tây Ninh nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công 

Những kết quả đáng mừng  

Từ đầu năm 2021 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Tây Ninh đã 
chỉ đạo Trung tâm HCC triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho công 
chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ nộp hồ sơ, giải quyết TTHC tại trung 
tâm.   

Theo thống kê, mỗi ngày Trung tâm HCC tiếp nhận gần 1.000 lượt người đến giải quyết TTHC, 
mọi thủ tục được xây dựng trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, TTHC 
được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, phối hợp bưu điện tỉnh qua dịch vụ 
bưu chính công ích trong việc thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế… Trung tâm HCC được trang bị hệ 
thống camera giám sát tập trung, không chỉ để giám sát hoạt động mà còn để quản lý công chức, 
nâng cao hiệu quả hoạt động tại các quầy hiệu quả nhất, đảm bảo phục vụ người dân, doanh 
nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC.    

9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm HCC đã tiếp nhận 59.457 hồ sơ, 33.046 hồ sơ trực tiếp, 9.592 
hồ sơ trực tuyến... Trung tâm cũng tiến hành khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh 
nghiệp trên hệ thống máy tính bảng với 5.578 lượt đánh giá ở 2 mức rất hài lòng và hài lòng. 
Đồng thời quầy bưu điện tại Trung tâm HCC tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích 
16.819 hồ sơ, trả kết quả 12.348 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy định và thu hộ phí, lệ phí 
2.233 hồ sơ với tổng số tiền gần 5,6 tỷ đồng. 

Tây Ninh cũng triển khai thêm nhiều kênh giao tiếp giữa chính quyền và nhân dân như Cổng hành 
chính công tỉnh Tây Ninh trên ứng dụng Zalo, kênh “Hỏi đáp trực tuyến”, phản ánh, kiến nghị qua 
đường dây nóng, Tổng đài 1022. Qua Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế - xã hội tập trung của 
tỉnh, nhiều vấn đề thắc mắc cụ thể liên quan đến chính sách đã được cơ quan có thẩm quyền trả lời 
trực tiếp, công khai theo quy định.  



Tăng cường giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 4 

Tây Ninh đang thực hiện thí điểm giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường tại bộ 
phận một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND TP Tây Ninh về Trung tâm HCC. Qua khảo sát, 
đa số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp rất đồng tình, ủng hộ chủ trương trên. Người dân và doanh 
nghiệp cũng hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tại trung tâm.  

9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm HCC đã tiếp nhận 15.313 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, 
môi trường của TP Tây Ninh với số hồ sơ trả kết quả đúng hạn là 15.288 hồ sơ; tiếp nhận và giải 
quyết thực hiện 4 tại chỗ cho cá nhân, tổ chức với 6.771 hồ sơ; trả kết quả 1.168 thông báo thuế; 
hướng dẫn khai báo thuế 430 hồ sơ, giải đáp về thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ 
chuyển nhượng đất, tổ chức thanh toán trực tuyến 12 trường hợp... góp phần giảm chi phí, thời 
gian cho người dân và doanh nghiệp.  

Tây Ninh hiện đang triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thông 
qua Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng hành chính công tỉnh kết hợp 
dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, tỉnh phấn đấu thực hiện tốt quản lý nhân sự, thường xuyên 
giám sát, đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi giải quyết TTHC nhanh chóng.  

Theo ông Đoàn Minh Long, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, thời gian tới Trung tâm 
HCC phối hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh, Bảo hiểm 
xã hội tỉnh, PC06 - Công an tỉnh và nhóm TTHC về đất đai, môi trường của TP Tây Ninh. Đồng 
thời phối hợp bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua 
dịch vụ bưu chính công ích, xử lý, chuyển xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 
giải quyết TTHC đến cơ quan liên quan, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
Trung tâm HCC. 

HOÀNG BẮC 

 

  



Nguồn: Tạp chí tài chính 

Ngày đăng: 08/10/2021 
Mục: Bảo hiểm 

Sản phẩm "Trễ - hủy chuyến bay" của PTI nhận giải thưởng Dịch vụ Tài chính Tiêu biểu 
2021 

Ngày 7/10/2021, tại diễn đàn trực tuyến “Dịch vụ Tài chính và Hội thảo Future Banking 2021” 
do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng và Hiệp hội Kinh doanh 
Chứng khoán tổ chức, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã vinh dự được trao tặng 
giải thưởng “Dịch vụ Tài chính Tiêu biểu 2021” dành cho Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ có sản 
phẩm, dịch vụ sáng tạo tiêu biểu. 

Sản phẩm được trao giải thưởng của PTI là Bảo hiểm Trễ - Hủy chuyến bay. Ra đời vào đầu năm 
2020, Bảo hiểm Trễ - Hủy chuyến bay không chỉ được đánh giá mới lạ, sáng tạo lần đầu tiên có 
mặt trên thị trường mà còn đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng khi tình trạng trễ chuyến bay 
đang ngày càng phổ biến. 

Với những thủ tục nhanh gọn đơn giản, Bảo hiểm Trễ - Hủy chuyến bay của PTI còn nổi trội so 
với các đơn vị khác khi khách hàng không cần đến những thủ tục hồ sơ phức tạp mà chỉ cần cung 
cấp thông tin liên quan đến chuyến bay là hoàn toàn có thể được nhận bồi thường trong vòng 60 
phút. 

Đại diện PTI cho biết, bên cạnh việc tập trung ứng dụng công nghệ vào nâng cao chất lượng dịch 
vụ, doanh nghiệp này cũng đầu tư nguồn lực vào việc tạo ra các sản phẩm bảo hiểm mới như 
thành lập Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới tại công ty thành viên PTI Digital nhằm 
tập trung nghiên cứu xu thế cũng như nhu cầu của người tiêu dùng trong cuộc sống hiện đại. 

Được biết, giải thưởng Dịch vụ Tài chính Tiêu biểu - Financial Service Awards (FSA) là giải 
thưởng thường niên, song hành cùng với chuỗi sự kiện Diễn đàn Dịch vụ Tài chính Việt Nam do 
Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tổ chức. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ tài chính đã có những hoạt động xuất sắc và đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của 
ngành tài chính. 

Giải thưởng năm nay tiếp tục tôn vinh các doanh nghiệp có những thành tựu, đóng góp giá trị cho 
sự phát triển công nghệ số, góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam. 

Hoài Thu 

 


