
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Đầu tư 

Ngày đăng: 25/01/2022 
Mục: Ngân hàng 

https://baodautu.vn/vnpost-muon-ban-hon-122-trieu-co-phieu-lpb-voi-gia-toi-thieu-28930-
dongco-phieu-d159855.html 

VNPost muốn bán hơn 122 triệu cổ phiếu LPB với giá tối thiểu 28.930 đồng/cổ phiếu 

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân 
hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank – LPB) do Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam (VNPost) sở hữu. 

Theo đó, số cổ phần được đưa ra đấu giá là hơn 122 triệu cổ phiếu, tương đương 10,15% vốn 
cổ phần ngân hàng LienVietPostBank.  

 

Giá khởi điểm được đưa ra là 28.930 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá của LPB trên thị trường 
chứng khoán khoảng 34%. Cụ thể, đóng cửa phiên ngày 24/1/2022, cổ phiếu LPB đứng ở 
mức 21.500 đồng/cổ phiếu.  

Nếu thoái vốn thành công, VNPost sẽ thu về tối thiểu hơn 3.534 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự 
kiến được tổ chức vào ngày 23/2 tới đây.  

Gần đây, VNPost cũng đã thoái thành công 18 triệu cổ phiếu PTI của Tổng công ty Cổ phần 
Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) với giá khởi điểm 47.310 đồng/cổ phần. 

Giá đặt mua cao nhất là 82.000 đồng/cổ phần và đặt mua thấp nhất là 56.100 đồng/cổ phần. 
Khối lượng đặt mua cao nhất hơn 11 triệu cổ phần và khối lượng đặt mua thấp nhất hơn 7,22 
triệu cổ phần. 

LienVietPostBank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất với lợi nhuận trước thuế năm 2021 
đạt hơn 3.639 tỷ đồng, tăng 50% cùng kỳ năm 2020. 

Nguồn đóng góp chính vào lợi nhuận của ngân hàng vẫn đến từ thu nhập lãi thuần khi tăng 
hơn 34% mang về hơn 9.017 tỷ đồng, tương đương tăng thêm hơn 2.297 tỷ đồng. 



Bên cạnh đó, lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng 36,9% mang về gần 858 tỷ đồng cho ngân hàng; 
thu nhập từ kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 125% so với cùng kỳ năm trước với gần 140 tỷ 
đồng. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động của LienVietPostBank đạt hơn 4.961 tỷ đồng, cao gấp 1,6 lần 
so với cùng kỳ năm trước.  

Đáng chú ý, ngân hàng đã dành hơn 1.322 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong 
năm 2021, cao gấp 1,9 lần cùng kỳ năm ngoái.  

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của ngân hàng tăng 19,3% so với đầu năm đạt 289.194 tỷ 
đồng, trong đó cho vay khách hàng tăng 18,3% lên 208.954 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của khách 
hàng tại LienVietPostBank tăng 3,3% lên hơn 180.200 tỷ đồng. 

Về chất lượng tài sản, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng 9,8% lên 2.775 tỷ đồng do nhóm 
nợ nghi ngờ tăng 192% so với cuối năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ngân 
hàng giảm không đáng kể, khoảng 0,1% so với cuối năm ngoái. 
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Bưu điện tỉnh đưa 50 sản phẩm nông sản Sơn La lên sàn thương mại điện tử 

Năm 2021, Bưu điện tỉnh đã đưa hơn 50 sản phẩm nông sản của Sơn La lên sàn thương 
mại điện tử Postmart, góp phần tiêu thụ gần 100 tấn nông sản. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh Livestream đưa sản phẩm táo Mường La lên mạng xã hội và sàn 
thương mại điện tử. 

Ngoài ra, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh mở 2 lớp đào tạo Livestream cho hơn 200 hộ sản 
xuất nông nghiệp của huyện Mường La, Yên Châu đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử 
và truyền thông trên sàn Postmart. Hiện, Bưu điện tỉnh tiếp tục tăng cường đào tạo livestream 
cho các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử 
và truyền thông trên sàn Postmart. 

Quàng Hưởng 
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Trao tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính Phủ phát 
động, từ ngày 22 - 26/1/2022, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Phòng GDĐT 
các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức trao tặng 12 chiếc máy tính bảng cho các 
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị học tập trong thời gian phải tạm 
dừng đến trường và học trực tuyến tại nhà do dịch Covid-19. 

 

Đại diện Bưu điện tỉnh trao máy tính bảng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: 
Thảo My 

Tổng giá trị của 12 chiếc máy tính bảng là hơn 50 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên và 
người lao động Bưu điện tỉnh đóng góp, nhằm giúp các em được học tập tốt hơn. 

Việc ủng hộ máy tính bảng của Bưu điện tỉnh thể hiện tinh thần sẻ chia trong gian khó, chung 
tay cùng xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, giúp các em học sinh nghèo có điều kiện tiếp 
cận kiến thức, vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. 

Thu Hằng 
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Nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương 

Nhận thức sâu sắc hoạt động hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, với thông điệp 
“Doanh nghiệp Trung ương - Trao gửi yêu thương”, hơn 1500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên 
trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hiến tặng hơn 1000 đơn vị máu nhằm hỗ trợ tình 
trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Ngày 24/1, tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối 
Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện”, nhằm hỗ trợ tình 
trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Chương trình đã thu hút được sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ 
33 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đây là hoạt động thiết thực, 
thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp 
Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -202, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ 
XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

 

 Chương trình “Hiến máu tình nguyện”,  thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia hiến 
máu. Trong ảnh là Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu tham 
gia hiến máu 

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh 
Thu chia sẻ, hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động truyền thống của tuổi trẻ 
Khối Doanh nghiệp Trung ương nhằm thể hiện nghĩa cử cao đẹp, lòng nhân ái và trách nhiệm 
của tuổi trẻ với đất nước. 

Trong nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện được Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ 
chức nhằm tôn vinh truyền thống yêu thương, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, đồng 
thời thể hiện sự nhiệt huyết, sức trẻ, sẵn lòng cống hiến của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung 
ương với cộng đồng xã hội. Đến nay phong trào hiến máu đã trở thành việc làm thường xuyên 
của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tính riêng năm 2021, các cơ sở Đoàn trực thuộc 
đều tích cực triển khai, đẩy mạnh phong trào hiến máu lan tỏa đến từng đoàn viên thanh niên 
trong Khối, kết quả tuổi trẻ trong Khối đã hiến hơn 13.000 đơn vị máu. 



Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu cho biết, hiện nay, trước 
tình trạng dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tác động rất lớn đến việc tiếp nhận 
và cung cấp máu cho các bệnh viện. Trước tình hình đó, Viện Huyết học – Truyền máu Trung 
ương và nhiều Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện trong toàn quốc đã phát đi thông điệp kêu 
gọi cộng đồng cùng nhau chung tay hiến máu khẩn cấp để cung cấp máu cho nhu cầu sử dụng 
trong và sau Tết Nguyên đán. 

“Nhận thức sâu sắc hoạt động hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, chương trình hiến 
máu tình nguyện 2022, với thông điệp “Doanh nghiệp Trung ương - Trao gửi yêu thương”, đã 
thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối tham gia với tinh thần xung kích, 
tình nguyện, sẵn sàng cống hiến và thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp 
Trung ương với cộng đồng” đồng chí Hoàng Thị Minh Thu bày tỏ. 

Phát biểu tại ngày hội, Tiến sĩ. Bác sĩ Trần Ngọc Quế, Phó GIám đốc Trung tâm Máu Quốc 
gia, VIện Huyết học và Truyền máu Trung ương phát biểu bày tỏ trân trọng những giọt máu 
quý giá của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hiến tặng. Đây 
là những giọt yêu thương, những giọt nhân ái mà các bạn đã trao tặng cho đồng bào mình để 
phục vụ cho ý nghĩa cao cả nhất là giành lại sự sống cho bệnh nhân. Mỗi đơn vị máu của các 
bạn là một tấm lòng nhân ái để cứu giúp những bệnh nhân có cơ hội sống hoặc kéo dài sự 
sống bằng chính giọt máu quý báu của mình. 

“Đây là món quà Tết vô giá cho người bệnh, góp phần mang lại sự sống, niềm tin và hạnh 
phúc cho người bệnh và gia đình khi Tết đến, Xuân về”. Tiến sĩ. Bác sĩ Trần Ngọc Quế chia 
sẻ và mong muốn các cán bộ và các bạn đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung 
ương tiếp tục lan toả tinh thần hiến máu cứu người đến bạn bè, gia đình, cộng đồng. 

Tại chương trình, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã thu được hơn 1000 đơn vị bổ 
sung vào ngân hàng máu, góp phần mang lại sự sống cho hàng trăm người bệnh cần truyền 
máu. 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có 
thành tích xuất sắc trong phong trào “Hiến máu tình nguyện Khối Doanh nghiệp Trung 
ương”. 

Một số hình ảnh chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Doanh nghiệp 
Trung ương - Trao gửi yêu thương”: 

 

Chương trình “Hiến máu tình nguyện” thu hút hơn 1.500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ 
33 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 



 

Đồng chí Trịnh Thị Mai Phương, Quyền Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn tham dự 
chương trình và tham gia hiến  máu cùng với đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung 
ương  

 

Đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia hiến máu  



 

Chương trình thu hút các đông đảo đồng chí là cán bộ Đoàn tham gia hiến máu. 

 

Trong ảnh đồng chí Phạm Thanh Sơn – Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Thép Việt Nam 
tham gia hiến máu 



 

Đồng chí Lê Văn Huy, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham 
gia hiến máu  

Tại chương trình, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã thu được hơn 1000 đơn vị 
máu.  

 

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu tặng bằng khen cho các 
tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Hiến máu tình nguyện"  

Tin, ảnh: Phạm Cường 

 

 


