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Mục: Tin tức 

Bưu điện tỉnh Kon Tum triển khai kế hoạch SXKD 2011 

Ngày 20/01/2011 Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2011. Dự Hội nghị 
có Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Viễn thông 
Kon Tum và đại diện Bưu điện các huyện trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2010 là năm có nhiều biến động, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, thị trường kinh 
doanh cạnh tranh gay gắt...đã tác động không ít đến sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy 
nhiên với sự nỗ lự của toàn đơn vị, Bưu điện tỉnh Kon Tum đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch với tổng doanh thu phát sinh năm 2010 vượt mức kế hoạch 2,2%; tăng 15% so với 
năm 2009. Doanh thu tính tiền lương vượt 100,5% kế hoạch Tổng công ty giao, nộp ngân 
sách đạt 100% kế hoạch. Năng suất lao động theo doanh thu tính lương đạt 53,6 triệu 
đồng/người/năm, bằng 93,5% so với năm 2009. Năm qua Bưu điện tỉnh đã thực hiện tốt việc 
chuyển phát các văn bản quan trọng của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị ở địa phương, 
phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, nhất là đại hội Đảng các cấp, các sự 
kiện chính trị, đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin trên địa bàn. 

Hội nghị tập trung thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2011, trong đó quan tâm đến việc 
tạo cơ chế chủ động sán xuất kinh doanh, phát triển kênh bán hàng cho các đơn vị cơ sở, giám 
chi phí sản xuất, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân 
viên…Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hiền – Trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư 
VNPost nhấn mạnh: Trong năm 2011 và những năm tiếp theo Bưu điện tỉnh Kon Tum cần tập 
trung giải quyết vấn đề ổn định tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức, người lao động, 
nâng cao chất lượng Dịch vụ thu cước; làm mới các dịch vụ truyền thống, khai thác có hiệu 
quả thị trường nông thôn, ổn định bộ máy tổ chức; thực hiện tốt Bưu chính công ích; tăng 
cường ứng dụng CNTT vào các khâu sản xuất; triển khai đưa Internet về các điểm BĐ-VHX. 

Tại Hội nghị, Bưu điện tỉnh đã tổ chức đón nhận Cờ thi đua của Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam tặng cho tập thể CBCNV Bưu điện tỉnh Kon Tum; Cờ thi đua của Công đoàn 
Bưu điện Việt Nam cho công đoàn Bưu điện tỉnh Kon Tum, và nhiều phần thưởng cao quý 
khác cho tập thể, cá nhận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010. 
Hội nghị thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2011. 

Thanh Tuấn 

  



Nguồn: Đầu tư Tài chính 

Ngày đăng: 25/01/2022 
Mục: Nhân vật 

VNPost đấu giá hơn 122 triệu cổ phần của LienVietPostBank 

 

(Ảnh minh họa) 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, ngày 23/2 tới, sẽ tổ chức phiên 
bán đấu giá thoái vốn hơn 122 triệu cổ phần của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 
(LienVietPostBank) do Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sở hữu, với giá khởi điểm 
28.930 đồng/cổ phần. Số tiền tối thiểu VNPost có thể thu về là hơn 3.534 tỷ đồng nếu 
thoái vốn thành công. 

Theo đó, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), địa chỉ tại tầng 1, 3, 4, 
5, 6 tòa nhà Thaiholdings Tower, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; hoạt động tín dụng... Vốn điều lệ của 
ngân hàng là 12.035.904.740.000 đồng. 

Hiện tại, VNPost là cổ đông lớn duy nhất của LienVietPostBank. Việc VNPost thoái vốn tại 
LienVietPostBank đã được Ngân hàng Nhà nước thông qua vào tháng 12 năm ngoái. 

Tại phiên đấu giá ngày 23/2 tới, VNPost đưa ra đấu giá là 122.175.343 cổ phần của 
LienVietPostBank, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, với giá khởi điểm là 28.930 đồng/cổ 
phần. 

Các nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 25/1/2022 đến 15 giờ 30 phút ngày 
16/2/2022; nộp Phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 16 giờ ngày 21/2/2022; nộp tiền mua cổ 
phần từ ngày 24/2/2022 đến ngày 2/3/2022; hoàn tiền đặt cọc từ ngày 25/2/2022 đến ngày 
2/3/2022. 

Trước đó, VNPost đã thoái vốn thành công qua phiên bán đấu giá 18.225.648 cổ phần của 
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), với giá đấu thành công bình quân 77.341 
đồng/cổ phần, tổng giá trị cổ phần bán được hơn 1.409 tỷ đồng. 

THIÊN HƯƠNG 

 

 

 

  



Nguồn: Đầu tư Tài chính 

Ngày đăng: 25/01/2022 
Mục: Nhân vật 

Đại diện cổ đông VNDirect làm chủ tịch Bảo hiểm Bưu điện (PTI) 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) vừa thông báo về việc miễn nhiệm và 
bầu chủ tịch HĐQT. 

Theo đó, PTI miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Minh Đức, đồng 
thời bầu bà Nguyễn Hồ Nga, thành viên HĐQT vào vị trí chủ tịch. 

Được biết, bà Nguyễn Hồ Nga có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/chứng 
khoán, trong đó có hơn 13 năm nắm giữ các chức vụ quản lý tại các công ty quản lý quỹ lớn. 

Bà Nga hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư 
Chứng khoán IPA. 

Về phía ông Nguyễn Minh Đức, ông là thạc sỹ ngành kế toán Đại học Công nghệ Swinburne 
(Úc). Ông Đức đã công tác trong lĩnh vực tài chính 20 năm và hiện giữ chức vụ phó tổng 
giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). 

Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Hồ Nga là đại diện cổ đông của Công ty Chứng khoán VNDirect, 
còn ông Nguyễn Minh là đại diện cổ đông VNPost. 

Việc thay đổi nhân sự cấp cao này của PTI diễn ra khi VNPost hoàn tất thoái vốn tại doanh 
nghiệp này. Cụ thể, VNPost đã đưa hơn 18,2 triệu cổ phần PTI ra bán đấu giá với giá khởi 
điểm 47.310 đồng/cổ phần. Kết quả, VNPost đã thu về hơn 1.400 tỷ đồng, với mức giá đặt 
mua cao nhất là 82.000 đồng/cổ phần. 

Như vậy, sau khi VNPost rút vốn khỏi PTI, vị trí chủ tịch HĐQT của công ty bảo hiểm này 
chính thức do đại diện cổ đông của VNDirect nắm giữ. 

Mới đây, PTI đã thông báo về việc đề cử nhân sự để bầu thay thế thành viên HĐQT và thành 
viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế là 
3, số lượng thành viên ban kiểm soát bầu thay thế là 1. 

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, trong khi lợi nhuận hoạt động kinh doanh 
bảo hiểm đi ngang và lợi nhuận tài chính giảm 21%, song lợi nhuận ròng của PTI vẫn đạt gần 
199 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, nhờ lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản 
đầu tư. 

Năm 2021, PTI đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 208 tỷ đồng, giảm 17% so với thực hiện 
của năm 2020. So với kế hoạch này, doanh nghiệp đã thực hiện được 96% kế hoạch lợi nhuận 
của cả năm. 

Đến năm 2025, doanh thu bảo hiểm gốc của hãng này được kỳ vọng đạt 11.000 tỷ đồng và 
chiếm 12% thị phần (đứng vị trí thứ 2 trên thị trường). Cùng với đó, PTI đưa ra kế hoạch duy 
trì đà tăng trưởng lãi trước thuế bình quân tối thiểu 8%/năm; mức cổ tức tối thiểu 10%/năm. 

Hải Đường 

  



Nguồn: Báo Đồng Nai 

Ngày đăng: 25/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Nhộn nhịp hoạt động bưu chính, shipper dịp Tết 

Thời điểm cuối năm, cận Tết thường là dịp cao điểm đối với hoạt động bưu chính, vận 
chuyển, giao nhận hàng hóa, nhất là trong bối cảnh nhu cầu đặt hàng trực tuyến ngày 
càng gia tăng khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các kênh bán 
hàng online ngày càng nở rộ… 

 

Nhân viên của Bưu điện tỉnh sắp xếp hàng hóa, bưu phẩm để giao đơn cho người nhận. Ảnh: 
Hải Quân 

* Nhu cầu tăng mạnh 

Trong khoảng 1 tháng cận Tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, nhất là năm nay tình 
hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, nhu cầu đặt hàng trên các sàn thương mại điện tử 
như: postmart.vn, Lazada, Shopee, Sendo… hoặc các cửa hàng online khác gia tăng. Do đó, 
nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao hơn những tháng bình thường. 

Chị Như Huyền (ngụ P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) cho biết, từ nhiều năm nay, mua sắm online 
đã trở thành thói quen của chị, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. “Cuối 
năm, nhiều sàn thương mại điện tử, nhãn hàng sale đậm cộng thêm voucher giảm giá, tính ra 
còn rẻ hơn ra cửa hàng mua trực tiếp. Do đó, từ đầu tháng 1, tôi đã đặt hàng mua sắm Tết 
truyền thống sớm hơn thường lệ để phòng hờ trường hợp giao chậm, đến gần Tết Âm lịch là 
vừa” - chị Huyền chia sẻ. 

Theo bà Dương Thị Việt Hương, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh, từ tháng 12-2021 đến nay, sản 
lượng bưu gửi đi, đến Đồng Nai tăng khoảng 20% so với tháng trước đó. Việc tăng sản lượng 
bưu gửi vào cuối năm mang tính chu kỳ nên đơn vị đã chuẩn bị trước các phương án để đảm 
bảo thời gian phát gửi theo đúng chỉ tiêu, thời gian cam kết với khách hàng. Cụ thể như: thuê 
thêm lao động mùa vụ, lao động bốc xếp tại sàn khai thác để lưu thoát hàng, khớp nối với 
chuyến thư gần nhất, tăng tần suất các đường thư cấp 2-3, tổ chức các xe đột xuất để vận 
chuyển hàng về các bưu cục… Ngoài ra, tùy theo mức độ tăng sản lượng đến, các đơn vị trực 
thuộc chủ động thuê thêm lao động khai thác, cộng tác viên phát hàng để đảm bảo phát hàng 
kịp thời cho người nhận… 



“Để bảo đảm mạng lưới hoạt động thông suốt, ổn định, phục vụ nhu cầu chuyển phát hàng 
hóa của người dân; đồng thời, sắp xếp thời gian nghỉ Tết hợp lý cho người lao động của đơn 
vị, Bưu điện tỉnh bố trí lịch làm việc và mở cửa hoạt động các bưu cục thay đổi tùy theo từng 
địa bàn và nhu cầu của khách hàng. Trong đó, các bưu cục phát, bưu cục giao dịch cấp 1, 2 tại 
địa bàn trung tâm tỉnh, thành phố, huyện sẽ nghỉ Tết từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết. 
Các bưu cục cấp 3 và bưu điện văn hóa xã còn lại nghỉ từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết. 
Riêng bưu cục hệ 1 sẽ hoạt động trong tất cả các ngày Tết để phục vụ các cơ quan Đảng, nhà 
nước…” - bà Việt Hương cho biết thêm. 

* Chủ động phương án phòng, chống dịch Covid-19 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện nay, những “người vận chuyển” như 
bưu tá, shipper sẽ đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ, rủi ro, có nguy cơ lây nhiễm dịch 
bệnh cao… Do đó, các đơn vị bưu chính, giao nhận hàng hóa chủ động tuân thủ các yêu cầu 
về phòng, chống dịch, cũng như thí điểm chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh… 

Bà Dương Thị Việt Hương chia sẻ, để ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 trong tình hình 
mới, Bưu điện tỉnh chủ động xây dựng các phương án vận chuyển, giao nhận hàng hóa linh 
hoạt. Trong đó, tất cả người lao động đều được tiêm vaccine phòng Covid-19 đủ 3 mũi, tuân 
thủ quy định 5K trong quá trình làm việc; sẵn sàng có phương án ứng phó, dự phòng nếu xảy 
ra trường hợp có nhân viên mắc Covid-19. 

Đặc biệt, Bưu điện tỉnh triển khai thí điểm Tủ phát hàng tự động (đặt tại Bưu điện Khu công 
nghiệp Biên Hòa 2) với nhiều tiện ích cho khách hàng, khách hàng sẽ có thể chủ động nhận 
hàng ở tủ này theo mã số riêng được nhắn tin đến khách hàng và thanh toán qua các ví điện 
tử. Tủ này vừa hoàn thành lắp đặt, cài đặt hệ thống trong tháng 1-2022. 

Hải Quân 

  



Nguồn: Báo Bắc Ninh 

Ngày đăng: 25/01/2022 
Mục: Tin tức 

Ủy nhiệm thu qua bưu điện-một giải pháp thu thuế hiệu quả 

Triển khai phối hợp từ năm 2017, hình thức ủy nhiệm thu thuế cho cán bộ bưu điện góp 
phần giảm áp lực cho ngành Thuế thông qua việc tận dụng hệ thống công nghệ thông 
tin, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực sẵn có của ngành Bưu điện, nâng cao hiệu quả quản 
lý và chống thất thu thuế đối với các hộ kinh doanh. 

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ, 
trên địa bàn 2 huyện có 2.905 hộ kinh doanh đang được quản lý thuế, trong đó Tiên Du 1.494, 
Quế Võ 1.411, số hộ đến ngưỡng phải nộp thuế 1.471 hộ. Với đặc thù của hộ cá nhân kinh 
doanh nộp thuế có địa bàn phân tán rộng; hoạt động kinh doanh đa dạng, bao quát nhiều 
ngành nghề nhưng lại có quy mô nhỏ lẻ, hầu hết không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, 
chứng từ... Trong khi đó, số lượng công chức thuế trực tiếp quản lý hộ cá nhân kinh doanh tại 
các đội thuế liên xã, phường, thị trấn còn mỏng đã gây nhiều khó khăn trong quản lý thu thuế. 
Do đó, sự phối hợp giữa ngành Thuế và Bưu điện triển khai ủy nhiệm thu thuế giúp khắc phục 
được những bất cập này. 

Bà Ngô Thị Hồng Bích, Giám đốc Bưu điện thành phố Từ Sơn chia sẻ: “Công tác ủy nhiệm 
thu thuế năm 2021 thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh tác động tiêu cực tới tình hình kinh tế, 
xã hội. Nhiều hộ gia đình, cá nhân phải tạm dừng hoặc hoạt động cầm chừng, thu hẹp quy mô 
kinh doanh, dẫn đến việc thực hiện ủy nhiệm thu gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, chúng tôi nỗ 
lực phối hợp với ngành thuế thu các khoản thuế khoán và lệ phí môn bài của 2.137 hộ trên địa 
bàn với số tiền gần 1,4 tỷ đồng, cơ bản thu róc số thuế phải nộp”. 

 

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ nắm bắt doanh thu, hướng dẫn kê khai thuế 
cho hộ kinh doanh. 

Kết quả này có được là nhờ sự tham gia chủ động của 2 phía. Cụ thể, sau khi nhận được sổ bộ 
giao thu từ chi cục thuế, phía Bưu điện tiến hành in biên lai giao cho cán bộ đi thu theo địa 
bàn được phân công. Trong quá trình thu thuế hai bên thường xuyên trao đổi, kịp thời xử lý 
khó khăn, vướng mắc phát sinh. Vào ngày đầu tháng, hai bên thực hiện đối chiếu dữ liệu, cán 
bộ bưu điện cung cấp thông tin biến động về các trường hợp tăng, giảm; xác định hộ kinh 
doanh còn nợ thuế để đề nghị cán bộ thuế cùng đôn đốc thu và chấn chỉnh những trường hợp 
cố tình chây ì, trốn thuế. Khi có sự thay đổi về chính sách thuế, cán bộ bưu điện hỗ trợ gửi 
thông báo hướng dẫn của cơ quan thuế đến cá nhân, hộ kinh doanh biết và thực hiện. 
Qua đánh giá thực tế, việc ủy nhiệm thu thuế giúp tận dụng được cơ sở vật  chất của các điểm 
giao dịch bưu điện xã, phường, thị trấn và người nộp thuế có thêm lựa chọn cách nộp phù 



hợp, có thể nộp ngoài giờ hành chính và cả vào những ngày nghỉ; góp phần cải cách hành 
chính công tác quản lý thu thuế. Bà Nguyễn Thị Minh Huê, chủ cửa hàng tạp hóa Hùng Huê, 
thôn Lũng Giang (thị trấn Lim, Tiên Du) phấn khởi cho biết: “Hiện nay, gia đình tôi đang nộp 
mức thuế khoán là 1,5 triệu đồng/ tháng. Do đặc thù bán hàng bận rộn nên việc được cán bộ 
bưu điện đến thu thuế tận nơi giúp chúng tôi tiết kiệm được thời gian, công sức đi lại, không 
còn tình trạng chậm nộp thuế như trước”. Ngoài ra, việc ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện cũng 
tạo điều kiện để cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, kiểm tra, 
đánh giá doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp, giảm thiểu sự tiếp 
xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, góp phần tăng tính công khai, minh bạch 
trong quản lý thuế. 

Thời gian này, các Chi cục Thuế đang tập trung vào thu lệ phí môn bài, phấn đấu hoàn thành 
kế hoạch thu trong tháng 1-2022. Để triển khai tốt công tác ủy nhiệm thu, ngành Thuế đang rà 
soát, chuẩn hóa dữ liệu về hộ, cá nhân kinh doanh, đôn đốc những hộ đủ điều kiện doanh số 
bán hàng trên 100 triệu đồng/năm làm thủ tục cấp mã số thuế, kê khai và đưa vào quản lý thu 
thuế. Đồng thời hướng dẫn một số hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn chuyển sang tự kê 
khai tính thuế. Trên cơ sở đó, 2 ngành Thuế và Bưu điện sẽ bám sát quy chế phối hợp để triển 
khai nhiệm vụ thu;  bồi dưỡng kỹ năng thu thuế cho các cán bộ bưu điện, tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh hợp tác, chấp 
hành nghĩa vụ nộp thuế, hạn chế tối đa các khoản nợ mới phát sinh. Với tinh thần khẩn trương 
ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, các đơn vị tập trung quyết liệt, khai thác và đôn đốc thu 
triệt để, hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách được giao. 

Huyền Thương 

 


