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Cổ phiếu LPB tăng trần hai phiên sau tin VNPost công bố giá thoái vốn 

Trong những phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu ngân hàng giao dịch và "xuay tua" tăng kịch 
trần. Sự khởi sắc của nhóm ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi cổ phiếu bất động 
sản đồng loạt giảm sàn. 

Ghi nhận trong phiên (26/1), cổ phiếu LPB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 
Liên Việt (LienVietPostBank) tăng kịch trần, đóng cửa ở 24.600 đồng/cp. Khối lượng giao 
dịch của mã này tăng đột biến lên gần 34,5 triệu đơn vị.  

Mức tăng của LPB cao nhất trong nhóm ngân hàng phiên hôm nay. Một số mã trong nhóm 
ngân hàng có mức tăng trên 3% như SGB, VAB, VBB, SHB, NAB, ABB và BVB. 

 

Diễn biến cổ phiếu ngân hàng phiên giao dịch 26/1. Nguồn: VNDirect. 

Theo quan sát, cổ phiếu LPB tăng kịch trần phiên thứ hai liên tiếp. Lần tăng trần gần đây nhất 
của mã này trong phiên 3/11/2021. Việc cổ phiếu LPB tăng trần hai phiên liên tiếp từng xuất 
hiện thời điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm ngoái khi nhóm ngân hàng nổi sóng và thị 
trường xuất hiện thông tin ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào cổ 
phiếu. 

Ở thời điểm này, thông tin liên quan đến cổ phiếu LPB đến từ Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam (VNPost) sẽ bán đấu giá hơn 122 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 10,15% vốn của nhà 
băng này. Giá khởi điểm được VNPost công bố là 28.930 đồng/cp. Mức giá khởi điểm trên 
cao hơn 30% so với thị giá quanh (22.000 đồng/cp) thời điểm công bố thông tin. 
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Doanh nghiệp nhà nước thoái vốn ngoài ngành: Lực bẩy tăng thu ngân sách 

Tại Nghị quyết "Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022" đã được Quốc hội biểu quyết thông 
qua, một trong những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra cần phải sớm hoàn thành phê duyệt và quyết 
liệt triển khai đề án cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

Cụ thể, Nghị quyết "Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022" đặt ra yêu cầu trọng tâm đối với 
tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 phải đẩy mạnh thực hiện kế 
hoạch cổ phần hoá; thoái vốn nhà nước và sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
đơn vị sự nghiệp công lập... 

 

Thoái vốn để hoạt động hiệu quả hơn 

Trong bối cảnh ngân sách gặp khó khăn khi phải triển khai nhiều gói kích thích kinh tế thì 
việc các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thoái vốn ngoài ngành giúp nguồn thu ngân sách 
dày dặn hơn có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết, tạo thêm dư địa hỗ trợ doanh nghiệp. 

Theo nhận định của Công ty TNHH chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), ngân sách thâm 
hụt do dịch Covid-19 thúc đẩy khả năng đẩy nhanh quá trình thoái vốn. Nhu cầu vốn cho đầu 
tư công cho giai đoạn 2021 - 2025 khoảng từ 32 - 34% GDP (từ 2 - 2,14 triệu tỉ đồng) với 
mục tiêu tỷ lệ giải ngân đạt 90% kế hoạch. 

Trong khi đó, kế hoạch đầu tư công cho năm 2021 chỉ tương đương 7,3% GDP. Do đó, nhu 
cầu vốn đầu tư công cho giai đoạn 2022 - 2025 là rất lớn. Thực tế trên lý giải động thái mới 
đây Bộ Tài chính đã có văn bản thúc SCIC tập trung triển khai thoái vốn tại một số DNNN 
như Tập đoàn Bảo Việt (BVH), Tổng công ty CP Bảo Minh (BMI) và Công ty CP Nhựa 
Thiếu niên Tiền Phong (NTP) đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. 

Diễn biến mới nhất liên quan đến hoạt động thoái vốn của DNNN là sau khi Ngân hàng nhà 
nước (NHNN) chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam (VNPost) tại LienVietPostBank, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 
vừa có thông báo đấu giá bán cổ phần của LPB do VNPost sở hữu. 

Cụ thể, số cổ phần được đưa ra đấu giá là hơn 122 triệu cổ phiếu, tương đương 10,15% vốn 
cổ phần ngân hàng. Giá khởi điểm được đưa ra là 28.930 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá của 
LPB trên thị trường chứng khoán khoảng hơn 30%. Nếu thoái vốn thành công, VNPost sẽ thu 
về tối thiểu hơn 3.534 tỉ đồng. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 23.2 tới. 



Sau thông tin bán đấu giá cổ phiếu, giá cổ phiếu LPB liên tiếp tăng trần và đạt mức giá 24.600 
đồng/cổ phiếu trong phiên 26.1. LPB không chỉ tăng cao về chỉ số với 7% lên kịch trần mà 
còn mạnh về thanh khoản khi là một trong 2 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất, cùng với STB của 
Sacombank. 

Trước đó, VNPost đã hoàn tất phiên đấu giá toàn bộ 18,2 triệu cổ phần của Tổng công ty CP 
Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI), tương đương 22,67% vốn với giá đấu thành công bình quân ở 
mức 77.341 đồng/cổ phiếu cao hơn 63% so với mức giá khởi điểm. Vietnam Post thu về hơn 
1.409 tỉ đồng sau khi đấu giá thành công toàn bộ số cổ phiếu trên. 

Cổ phiếu ngân hàng hút dòng tiền 

Đó là những chuyển động tích cực đối với hoạt động thoái vốn của DNNN tại doanh nghiệp 
ngoài sau một thời gian gần như “giậm chân tại chỗ”. Với diễn biến tích cực trên thị trường 
chứng khoán, giới chuyên môn đánh giá sẽ giúp cho kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp có vốn nhà nước có tiềm năng diễn ra thuận lợi hơn trong năm 2022. 

Đối với cổ phiếu ngân hàng nói chung, cổ phiếu LPB nói riêng, theo đánh giá của một chuyên 
gia ngân hàng, tiềm năng tăng giá nhóm cổ phiếu ngân hàng khá tích cực sau một thời gian 
dài tích luỹ. Ngân hàng là ngành hiếm hoi có lợi nhuận có thể tăng trưởng thời gian dài, kể cả 
sau dịch. Lợi nhuận của ngân hàng hiện nay chủ yếu đến từ tín dụng, trong khi quy mô tín 
dụng thì luôn tăng theo thời gian, bất kể đại dịch. 

Mặc dù tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống tăng từ 1,6% cuối năm 2020 lên 1,9% khi kết thúc do 
tác động của dịch bệnh Covid-19. Nhưng với nền tảng tài chính được cải thiện tích cực, tỷ lệ 
bao phủ nợ xấu ở mức cao trong thời gian qua, giới chuyên môn nhận định đà tăng của nợ xấu 
vẫn trong tầm kiểm soát. Trong khi hoạt động kinh doanh ngân hàng được đánh giá có nhiều 
triển vọng tích cực như hưởng lợi từ gói kích thích kinh tế… 

Trên thực tế, từ đầu năm 2022 đến nay, nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng trưởng rất tích cực, 
một số cổ phiếu đã vượt đỉnh. Nhóm cổ phiếu ngân hàng được nhiều tổ chức khuyến nghị 
mua như CTG, BID, LPB, STB… đang thu hút dòng tiền nhà đầu tư rất tích cực với giá kỳ 
vọng cao hơn so với hiện tại từ 20 - 30%. 

Giới chuyên môn đánh giá, việc cổ phần hóa DNNN và thoái vốn nhà nước thành công sẽ tạo 
ra nhiều lợi ích đối với cả thị trường chứng khoán và doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán 
sẽ được mở rộng về quy mô khi tăng cả về số lượng doanh nghiệp niêm yết và vốn hóa thị 
trường. 

Theo Phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Kiến thiết (VNCS), ông Đỗ Bảo Ngọc, đây 
là một trong những điều kiện để xét nâng hạng, thị trường chứng khoán có thêm hàng hóa 
chất lượng và nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có thêm cơ hội đầu tư mới tiềm năng. 

Về phía doanh nghiệp sẽ có thêm các lợi ích riêng như công khai, minh bạch quản trị công ty, 
đa dạng hóa cổ đông. Nhất là tạo dư địa cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào hoạt động 
điều hành, đầu tư đổi mới, chuyển giao công nghệ, có khả năng mang lại hiệu quả hoạt động 
cao hơn cho doanh nghiệp. 

Tất nhiên, về phía nhà nước, việc thu được vốn thông qua thoái vốn ở nhiều doanh nghiệp 
giúp Chính phủ có thêm nguồn lực vốn để đầu tư công, hỗ trợ nhiều hơn cho người dân, 
doanh nghiệp… Từ đó giúp nền kinh tế sớm phục hồi, tăng trưởng và phát triển hơn. 

  



Nguồn: Báo Nghệ An 
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Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết 

Ngày 26/1, Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết. 

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại các đơn vị gồm: Công ty Xăng dầu Nghệ An, 
VNPT Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An, Công ty CP Cấp nước 
Nghệ An, Công ty CP Dịch vụ và vận tải PTS Nghệ Tĩnh; Công ty CP Bến xe Nghệ An, Công 
ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, Công ty CP Khí Công nghiệp Nghệ An, Công ty CP Đầu tư PT Miền 
Trung, Công ty TNHH Mai Linh, Công ty CP Vận tải công nghệ và dịch vụ Mai Linh. 

 

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối tặng quà tại Bưu 
điện Nghệ An. Ảnh: Khánh Hồng 

Tại các đơn vị đến thăm, đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo nhanh về kết 
quả hoạt động trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; việc 
trực, phục vụ Tết vừa đảm bảo quân số thực hiện nhiệm vụ, vừa đảm bảo cho cán bộ, đảng 
viên và người lao động nghỉ Tết. 

Thường trực Đảng ủy Khối đã thăm hỏi, ghi nhận tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, thực 
hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quan tâm công tác xây dựng Đảng và chủ động, linh 
hoạt trong phòng chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp trong năm 2021.  

Đồng thời ân cần thăm hỏi cán bộ, đảng viên và người lao động, mong muốn các lao động 
phát huy tinh thần, trách nhiệm trong lao động, sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, tạo thu 
nhập ổn định.  

Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, để góp phần đảm bảo cho nhân dân trong tỉnh 
đón tết vui tươi, an toàn và lành mạnh, Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị các đơn vị dịch vụ 
giao thông vận tải cần bố trí đầy đủ phương tiện đảm bảo hành khách được đi lại thuận tiện 
trong dịp Tết Nguyên đán. Đối với Điện lực Nghệ An, cần đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu 
cầu dân sinh cũng như các hoạt động vui Tết đón Xuân an toàn. Các đơn vị kinh doanh xăng 
dầu cần đảm bảo nguồn hàng cung ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của nhân dân... 

Với không khí của những ngày giáp Tết, Thường trực Đảng ủy Khối mong muốn năm 2022 
các đơn vị phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm 
vụ đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các 
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. 

Khánh Hồng 

  



Nguồn: Báo tin tức 

Ngày đăng: 27/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Sàn thương mại điện tử giao hàng xuyên Tết phục vụ người tiêu dùng 

Tại thời điểm cận Tết Nguyên đán, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn đồng loạt đưa 
ra các chương trình thúc đẩy tiêu thụ hàng Tết, tập trung vào các nhóm sản phẩm hàng 
Việt, đặc sản các vùng miền. Nhiều sàn thương mại điện tử cam kết giao hàng xuyên Tết, 
giao nhanh “tận cửa nhà” trong 3 giờ. 

 

Xu hướng tiêu dùng online càng được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: TTXVN. 

Bên cạnh kênh truyền thống, người tiêu dùng đã ưa chuộng cả kênh mua sắm trực tuyến khi 
có thể tiết kiệm được thời gian sắm sửa cho dịp Tết. Các sàn TMĐT lớn đã đưa ra hàng loạt 
các chương trình thúc đẩy tiêu thụ hàng Tết, thu hút được lượng người tiêu dùng cả nước. 

Các sàn TMĐT lớn như Shopee, Tiki, Lazada, Voso, Sendo, Postmart đã mở ra các chương 
trình ưu đãi đến hết ngày 31/1. Đặc biệt, các sàn TMĐT này sẽ chú trọng đến chất lượng và 
ưu đãi cho các sản phẩm Tết cổ truyền như đồ trang trí nhà cửa, cành đào Tết, phong bao lì xì, 
các đồ gia dụng khác, … hoặc thực phẩm, bánh kẹo, nông đặc sản vùng miền cho ngày Tết và 
một số sản phẩm liên quan đến sức khỏe để đảm bảo cho một mùa Tết an toàn. 

Sàn Sendo bắt đầu chương trình "Săn Sale Xuyên Tết" mang tới hàng vạn sản phẩm phục vụ 
mùa Tết. Đặc biệt, Sendo sẽ triển khai chương trình “Chọn cành đào, đón Tết vào” mở bán 
hoa xuân đặt trực tuyến giao ngay từ vườn đến tận cửa trong 3 giờ trong khu vực TP Hồ Chí 
Minh và mở bán mâm ngũ quả Cầu Tiền Dừa Đủ Xài miễn phí vận chuyển đến điểm nhận 
hàng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đem sắc xuân đến mọi nhà cho một mùa Tết sum họp. 
Ngoài ra, còn có hàng vạn sản phẩm phục vụ mùa Tết ở mức giá đặc biệt giảm đến 50%. 

Một điểm nhấn với riêng Sendo trong mùa Tết này là tiếp nối những nỗ lực thúc đẩy tiêu thụ 
hàng Việt và nông sản Việt của sàn từ đầu năm 2021, mùa Tết năm nay Sendo tiếp tục đón 
chào hơn 2.000 nhà bán và doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam lên sàn phục vụ người dân. 

Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng, Chủ tịch Sendo cho biết các chương trình tiêu thụ Tết của Sendo 
năm nay nhất là với các mặt hàng mâm ngũ quả, cây trái và hoa mùa Tết đang tiêu thụ ngày 
càng tốt trên sàn không chỉ giúp người tiêu dùng mua sắm tiện lợi, an toàn trong dịp Tết, mà 
còn đẩy nhanh tiêu thụ cho nhà nông, tránh tình trạng bị ùn ứ nông sản trong những ngày 
trước Tết như mọi năm. 

Đối với các mặt hàng nông đặc sản vùng miền, các sàn thương mại điện tử như Voso, 
Postmart cũng đã nhanh chóng mở các gian hàng Tết với sản phẩm đa đạng, chất lượng uy tín, 
có nguồn gốc rõ ràng. 



Tại các gian hàng của Voso với tiêu chí “người Việt dùng hàng Việt”, các sản phẩm đều đến 
từ các làng nghề truyền thống Việt Nam như gốm Bát Tràng, các sản phẩm thiên nhiên được 
sản xuất trong nước như mật ong, bột nghệ, tinh dầu bưởi...an toàn cho sức khỏe người sử 
dụng sẽ được giảm giá tới 50%. 

Ngoài ra, gian hàng "Quà Tết 2022" của Voso với các hộp quà Tết mẫu mã mới nhất đến từ 
Hải Hà, Richy, Helen Recipe. Gian hàng "Phiên chợ Tết" với đầy đủ sản phẩm thiết yếu từ 
thực phẩm sạch, nguyên liệu nấu ăn, trái cây 3 miền đến các đặc sản vùng miền nổi tiếng phù 
hợp mua sắm và làm quà biếu tặng ngày Tết đến từ vùng cao Sơn La, Cao Bằng, Mộc Châu. 

Hay tại sàn thương mại điện tử Postmart, với chủ đề “Tết sum vầy – Cùng Postmart mang 
xuân về nhà” với chương trình “Chọn quà Ngày Tết” , “Đặc sản trao tay – Tết sum vầy”, … 
sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng khi đặc giỏ quà Tết hay chuẩn bị thực 
phẩm trong ngày lễ. Với xu hướng tiêu dùng nông sản Việt, quà Tết nông sản dự báo vẫn là 
xu hướng tiêu dùng cho Tết Nhâm Dần 2022 và nông sản Việt sẽ chính thức “soán ngôi” các 
loại bánh kẹo, để xuất hiện ở hầu hết các giỏ quà Tết của nhiều gia đình khắp Việt Nam. 

Ngoài ra, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống và giải trí xuyên suốt dịp Tết của người 
tiêu dùng, các sàn thương mại điện tử sẽ mở phục vụ xuyên Tết như: Tiki với dịch vụ TIKI 
Giao hàng xuyên Tết, áp dụng cho các sản phẩm và cửa hàng TikiDELI tại Hà Nội, Đà Nẵng 
và TP Hồ Chí Minh; hay chương trình Shopee Tết Sale - Giao Hàng Xuyên Tết mang đến các 
ưu đãi về vận chuyển, về giá để đáp ứng nhu cầu mua sắm trên nền tảng Shopee xuyên suốt 
dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ngoài ra, ShopeeFood cũng sẽ mang đến những khuyến mãi lớn 
trong sự kiện Tết Sale - Kết năm trăm deal hot từ bộ sưu tập deal độc quyền Quán mở xuyên 
Tết. Việc phục vụ xuyên Tết của các sàn thương mại điện tử trên sẽ làm giảm áp lực mua sắm 
cận Tết của người tiêu dùng và đáp ứng kịp thời nhu cầu phát sinh trong dịp nghỉ lễ khi các 
kênh offline tạm ngưng phục vụ. 

Với các chương trình kích cầu cuối năm trên các sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng 
cũng được khuyến khích sử dụng thanh toán không tiền mặt từ các ví điện tử hay thẻ ngân 
hàng để có thể hạn chế tiếp xúc và giúp trải nghiệm mua sắm được trọn vẹn hơn. 

Các hoạt động giảm giá và kích cầu dịp cuối năm của các sàn thương mại điện tử đang phát 
huy tốt các lợi ích của kênh phân phối trực tuyến, giảm tải cho kênh mua sắm truyền thống 
đồng thời khẳng định vai trò kết nối quan trọng của thương mại điện tử trong việc giúp các 
doanh nghiệp, thương hiệu Việt tiếp cận khách hàng tiềm năng và đẩy mạnh doanh thu trong 
dịp mua sắm cuối năm. 

Thu Trang/Báo Tin tức 

 

 

  



Nguồn: Báo Hải Quan 

Ngày đăng: 26/01/2022 
Mục: Kinh tế 

Nông sản Việt ngập tràn sàn thương mại điện tử mùa Tết 

Đi chợ truyền thống sắm sửa cho mùa Tết vốn là một nét văn hóa đặc trưng của người dân 
nước ta. Tuy nhiên, mùa Tết năm nay, đại dịch Covid-19 đang mở ra một tiền lệ chưa từng có 
là đi chợ Tết bằng công nghệ thương mại điện tử. 

 

Khách hàng có thể đặt mua trực tuyến cả hoa đào qua sàn thương mại điện tử. Ảnh: 
Quỳnh Trang 

Theo đó, các sàn thương mại điện tử đã mở ra các chương trình ưu đãi đến hết ngày 
31/1/2022. 

Đặc biệt, các sàn thương mại điện tử này sẽ chú trọng đến chất lượng và ưu đãi cho các sản 
phẩm Tết cổ truyền như: đồ trang trí nhà cửa, cành đào Tết, phong bao lì xì, các đồ gia dụng 
khác,… hoặc thực phẩm, bánh kẹo, nông đặc sản vùng miền cho ngày Tết. 

Với sàn thương mại điện tử Sendo, mùa Tết năm nay Sendo tiếp tục đón chào hơn 2.000 nhà 
bán và doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam lên sàn phục vụ người dân. 

Chương trình "Săn sale xuyên Tết" của sàn thương mại điện tử Sendo đưa ra hàng vạn sản 
phẩm phục vụ mùa Tết với mức giảm giá lên đến 50%. Đáng chú ý, Sendo triển khai chương 
trình “Chọn cành đào, đón Tết vào”, đặt trực tuyến hoa xuân, giao ngay từ vườn đến cửa nhà 
trong 3 giờ tại khu vực TPHCM. 

Ngoài ra, Sendo còn mở bán mâm ngũ quả “Cầu tiền dừa đủ xài” miễn phí vận chuyển đến 
điểm nhận hàng tại Hà Nội và TPHCM. 

Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng, Chủ tịch Sendo cho biết: các chương trình tiêu thụ Tết của 
Sendo năm nay nhất là với các mặt hàng mâm ngũ quả, cây trái và hoa mùa Tết đang tiêu thụ 
ngày càng tốt trên sàn không chỉ giúp người tiêu dùng mua sắm tiện lợi, an toàn trong dịp Tết, 
mà còn đẩy nhanh tiêu thụ cho nhà nông, tránh tình trạng bị ùn ứ nông sản trong những ngày 
trước Tết như mọi năm. 

Đối với các mặt hàng nông đặc sản vùng miền, các sàn thương mại điện tử như Voso, 
Postmart cũng đã nhanh chóng mở các gian hàng Tết với sản phẩm đa đạng, chất lượng uy tín, 
có nguồn gốc rõ ràng. 



Tại các gian hàng của Voso với tiêu chí “người Việt dùng hàng Việt”, các sản phẩm đều đến 
từ các làng nghề truyền thống Việt Nam như: gốm Bát Tràng, các sản phẩm thiên nhiên được 
sản xuất trong nước như mật ong, bột nghệ, tinh dầu bưởi... an toàn cho sức khỏe người sử 
dụng sẽ được giảm giá tới 50%. 

Ngoài ra, gian hàng "Phiên chợ Tết" có đầy đủ sản phẩm thiết yếu từ thực phẩm sạch, nguyên 
liệu nấu ăn, trái cây 3 miền đến các đặc sản vùng miền nổi tiếng phù hợp mua sắm và làm quà 
biếu tặng ngày Tết đến từ vùng cao Sơn La, Cao Bằng, Mộc Châu. 

Hay tại sàn thương mại điện tử Postmart, chương trình “Chọn quà Ngày Tết”, “Đặc sản trao 
tay – Tết sum vầy”,… mang đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng khi đặc giỏ quà Tết 
hay chuẩn bị thực phẩm trong ngày lễ. 

Với xu hướng tiêu dùng nông sản Việt, quà Tết nông sản dự báo vẫn là xu hướng tiêu dùng 
cho Tết Nhâm Dần 2022. Nông sản Việt sẽ chính thức “soán ngôi” các loại bánh kẹo để xuất 
hiện ở hầu hết các giỏ quà Tết của nhiều gia đình khắp Việt Nam. 

Thanh Nguyễn 

 

  



Nguồn: Báo Quảng Ninh 

Ngày đăng: 27/01/2022 
Mục: Xã hội 

https://baoquangninh.com.vn/loi-ich-nhan-doi-tu-dich-vu-cong-truc-tuyen-3172335.html 

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến với người dân 

Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến là xu hướng tất yếu trong thời đại 
công nghệ hiện nay. Trong điều kiện giãn cách, dịch vụ công trực tuyến giúp giải quyết 
các TTHC thông suốt, giảm chi phí, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Đây cũng là 
một giải pháp quan trọng giúp tỉnh Quảng Ninh vượt "bão Covid-19", hoàn thành 
"mục tiêu kép” năm 2021, tăng trưởng 2 con số. 

Nhanh chóng kết nối chính quyền và người dân 

Cải cách hành chính được tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong 3 đột phá chiến lược thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, công 
khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, Quảng Ninh đặc biệt quan tâm xây dựng chính quyền 
điện tử, trong đó, tập trung ứng dụng CNTT vào công tác cải cách hành chính, trọng tâm là 
ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết các TTHC nhanh, chính xác và tiện lợi nhất. 

Quảng Ninh thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 13 sở, ngành và 3 địa phương (Hạ 
Long, Cẩm Phả, Quảng Yên) từ ngày 1/7/2016. Đến nay, 100% sở, ngành, địa phương đã 
triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (người dân chỉ cần đến trung tâm hành chính 
công hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã một lần để thanh toán và nhận kết 
quả); đang tiếp tục triển khai dịch vụ công mức độ 4 (trả kết quả trực tuyến, gửi qua đường 
bưu điện đến người sử dụng). 

 

Giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Ninh. 

Theo bà Lê Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Cổng dịch 
vụ công của tỉnh hiện cung cấp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp 1.647 TTHC; trong đó, 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 285 thủ tục, mức độ 4 là 1.086 thủ tục. Những năm qua, 
dịch vụ công trực tuyến đã giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch với các cơ quan 
nhà nước thuận tiện, dễ dàng hơn và tiết kiệm; đồng thời, góp phần công khai, minh bạch, tạo 
thuận lợi tiếp cận, thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến “phi” thời gian, địa giới hành 
chính; tăng cường giám sát, đánh giá; kỷ luật, kỷ cương; hạn chế, phòng chống tiêu cực. 



Để đảm bảo gia tăng số lượng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến, công tác tuyên truyền 
về hoạt động của trung tâm hành chính công các cấp được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức 
trên cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, các phương tiện truyền thông của các cơ 
quan thông tấn, báo chí. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã xây dựng các video clip 
hướng dẫn công dân thực hiện TTHC và đăng tải trên các trang mạng xã hội, tiến tới hình 
thành kho dữ liệu video clip về giải quyết TTHC để tổ chức, công dân tra cứu. 

Từ đầu năm 2021 đến nay, Cổng thông tin điện tử của Trung tâm đã xuất bản 155 tin, bài, với 
270-300 lượt truy cập/ngày; Facebook của Trung tâm xuất bản 106 tin, bài với hàng ngàn lượt 
tương tác/tháng. Bên cạnh đó, Trung tâm đưa vào vận hành kênh thông tin trên mạng xã hội 
Zalo từ tháng 11/2021 với các tính năng hữu ích phục vụ tổ chức, công dân: Tra cứu tiến độ 
giải quyết hồ sơ TTHC; liên hệ, hỏi đáp trực tuyến; khảo sát sự hài lòng của người dân. Thời 
gian tới Trung tâm sẽ triển khai tích hợp thanh toán điện tử, tích hợp dịch vụ bưu chính công 
ích để tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, công dân. 

Ông Nghiêm Quang Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Đại lý thuế Tùng Linh (TP Hạ Long), 
cho biết: Công ty hiện cung cấp dịch vụ cho hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thường 
xuyên thực hiện các TTHC, như thay đổi giấy phép kinh doanh, ngành nghề và các nội dung 
khác liên quan đến thuế. Số lượng hồ sơ giao dịch khoảng 30-50 hồ sơ/tháng; thời gian trả kết 
quả luôn đúng hạn, trước hạn. Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến từ năm 2016 khi tỉnh 
thí điểm triển khai hình thức này. Tôi thực sự thấy rất tiện lợi và hài lòng, phương thức giải 
quyết TTHC tiến bộ và rất minh bạch, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, cảm giác 
bộ máy quản lý nhà nước ngày càng gần gũi, hiệu quả hơn. 

Bảo đảm thông suốt, hiệu quả 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng nhiều lĩnh vực, hệ thống dịch vụ công trực 
tuyến đang được xem là phương thức hữu hiệu giúp người dân và cán bộ làm nhiệm vụ tiếp 
nhận, giải quyết TTHC giảm bớt nỗi lo lây lan dịch bệnh.   

Cũng theo bà Lê Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Trong 
các giai đoạn cao điểm về phòng, chống dịch Covid-19, trung tâm hành chính công các cấp đã 
tạm dừng hoạt động tiếp nhận hồ sơ trực tiếp để đảm bảo an toàn; đồng thời duy trì tiếp nhận 
và xử lý hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Vì vậy, tỷ lệ nộp hồ sơ 
trực tuyến của tổ chức, doanh nghiệp và người dân đã tăng cao tại các thời điểm giãn cách. 
Một số địa phương chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số lĩnh vực (TP Hạ Long chỉ 
tiếp nhận hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai qua hình thức trực tuyến). Nhờ đó, năm 2021 tỷ lệ 
thực hiện hồ sơ trực tuyến tăng cao so với năm 2020; đồng thời một bộ phận tổ chức, doanh 
nghiệp, người dân đã dần hình thành thói quen, kỹ năng thực hiện giải quyết hồ sơ qua mạng. 

Tất cả CB,CC,VC phụ trách việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của các sở, ban, ngành, 
địa phương được tập huấn nâng cao kỹ năng xử lý hồ sơ trực tuyến, có trách nhiệm tiếp nhận, 
kiểm tra hồ sơ và trả lời cho tổ chức, công dân trong vòng 8h (hành chính) kể từ khi tổ chức, 
công dân nộp hồ sơ. 

Tại một số thời điểm giãn cách, các CB,CC,VC làm việc tại nhà thực hiện tiếp nhận và giải 
quyết hồ sơ trực tuyến, đảm bảo không bị gián đoạn quy trình xử lý hồ sơ cho tổ chức, công 
dân; nhờ đó tỷ lệ hài lòng của tổ chức công dân luôn đạt trên 99%. 

Chị Phạm Thị Tính (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) rất hài lòng với phương thức giải quyết 
TTHC trực tuyến. Thời gian qua, chị đã thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, 
đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển trường cho con..., thể hiện rõ tính ưu 
việt, văn minh so với việc nộp hồ sơ trực tiếp trước đây. Trong giai đoạn giãn cách do dịch 
Covid-19, chị vẫn thực hiện được các thủ tục một cách thuận lợi, thời gian trả kết quả đảm 
bảo đúng hạn. 

Theo yêu cầu thực tiễn, từ tháng 10/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai 
biên lai điện tử trong việc thu phí, lệ phí giải quyết TTHC, từng bước nhân rộng áp dụng 



trong toàn tỉnh. Đây là cơ sở để tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 
Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 
người sử dụng. 

Trung tâm cũng đi đầu trong đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh 
toán điện tử qua các hình thức I-banking, POS, ví điện tử, đảm bảo hiệu quả, an toàn, chính 
xác. Trong năm 2021, Trung tâm đã thu trên 8,5 tỷ đồng phí, lệ phí giải quyết TTHC; trong 
đó, thu tiền mặt là trên 5,4 tỷ đồng, thu qua máy POS trên 252,4 triệu đồng, thu qua ecommer 
gần 1,5 tỷ đồng, thu qua chuyển khoản trên 1,3 tỷ đồng. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt 
đạt 35,7%. 

Tính đến cuối năm 2021, có 30.511 hồ sơ trực tuyến đã tiếp nhận, giải quyết ở cấp tỉnh, đạt 
53,5% so với số hồ sơ đã tiếp nhận. Các sở, ban, ngành có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến 
cao là: Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở VH&TT, Sở TT&TT, Sở Tài chính, Sở Nội 
vụ, Sở TN&MT, Sở KH&CN, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng. 

Tại cấp huyện, có 381.909 hồ sơ trực tuyến đã tiếp nhận, giải quyết, đạt 44,2% so với số hồ sơ 
đã tiếp nhận. Các địa phương có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cao là: Đông Triều, Bình 
Liêu, Cô Tô, Quảng Yên, Vân Đồn, Đầm Hà. 

Năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đặt mục tiêu đẩy mạnh công tác số hóa 
kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo kết nối chia sẻ, kế thừa dữ liệu trong giải quyết TTHC trên 
môi trường điện tử; đồng thời, khảo sát khối lượng kết quả giải quyết, đề xuất nhu cầu số hóa, 
lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử, gắn việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 
TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công các cấp 
và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Đây sẽ là bước tiến quan trọng trong việc 
tăng cường hiệu quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, trở thành động lực đồng hành với 
những phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực của tỉnh giai đoạn tới. 

Hùng Sơn - Phương Loan 

  



Nguồn: Báo Thanh Hóa 

Ngày đăng: 27/01/2022 
Mục: Thời sự 

https://baothanhhoa.vn/thoi-su/pho-bi-thu-tinh-uy-trinh-tuan-sinh-kiem-tra-tinh-hinh-san-
xuat-kinh-doanh-chuan-bi-phuong-an-phuc-vu-tet-nham-dan-2022-tai-mot-so-don-
vi/152466.htm 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị 
phương án phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 tại một số đơn vị 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 27-1, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy đã đi thăm, chúc tết và kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị 
phương án phục vụ trong dịp tết tại Viễn thông (VNPT) Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh 
Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Tỉnh ủy 

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt VNPT Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, Công 
ty Điện lực Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn công tác đã 
đến kiểm tra Trung tâm điều hành VNPT Thanh Hóa, Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện 
lực Thanh Hóa. 

Làm việc với các đơn vị, sau khi nghe lãnh đạo VNPT Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, 
Công ty Điện lực Thanh Hóa báo cáo khái quát tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2021, 
công tác chuẩn bị phương án phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà VNPT 
Thanh Hóa, Bưu Điện tỉnh Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đạt được trong năm 
qua. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2021, VNPT Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh Thanh 
Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, những tác động 
bất lợi của dịch COVID-19, hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ 
đã đề ra. 

Trong năm, cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, VNPT Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh Thanh 
Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh và nhu cầu sinh hoạt, đời sống của 
các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh trong năm qua. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị: 
VNPT Thanh Hóa, Bưu Điện tỉnh Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục tập trung 
lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2022; mở rộng, nâng cao chất 
lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, vận hành an toàn hệ thống lưới điện, cũng như 
tăng cường đầu tư hạ tầng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội và đời sống, sinh hoạt của Nhân dân. 

Đồng chí cũng lưu ý, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, VNPT Thanh 
Hóa, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ động xây dựng, triển khai 
các phương án, kế hoạch bảo đảm dịch vụ viễn thông, thông tin liên lạc, vận hành hệ thống 
lưới điện an toàn, thông suốt; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, bố trí nhân lực trực trong những 
ngày tết để sẵn sàng ứng phó kịp thời, khắc phục khi có sự cố xảy ra; góp phần phục vụ Nhân 
dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn. 

Bên cạnh đó, VNPT Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa cần 
chỉ đạo các đơn vị cấp dưới rà soát, thực hiện tiểu tu, chửa sữa lại hệ thống viễn thông, lưới 
điện, bảo đảm cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, điện ổn định trước, trong và 
sau tết. 



Cùng với đó, phải có phương án dự phòng về cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông 
tin, điện cho các khu vực phòng chống dịch; các khu vực trọng điểm của tỉnh và trung tâm các 
huyện, thị xã, thành phố. Mặt khác, lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm đến đời sống cán bộ, 
công nhân viên, nhất là những cán bộ, công nhân viên trực trong dịp Tết, để họ yên tâm công 
tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà, chúc tết cán bộ, công nhân viên Bưu 
điện tỉnh Thanh Hóa làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc toàn thể cán bộ, công nhân 
viên, người lao động VNPT Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh 
Hóa vui Tết, đón xuân mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. 
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Doanh thu phí hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào? 

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đón nhận tín hiệu tích cực từ thông tin thoái vốn nhà nước và 
tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại các doanh nghiệp bảo hiểm từ tháng 8/2021. 

Việc biến "nguy" thành "cơ" khi đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số khiến các doanh nghiệp 
bảo hiểm không chỉ tạo nên "cú chuyển mình" trong đại dịch COVID-19 mà còn được giới 
phân tích nhận định là cơ sở tăng trưởng trong giai đoạn phục hồi kinh tế tới đây. 

 

Bảo hiểm Petrolimex đặt kế hoạch lợi nhuận hơn 200 tỷ đồng cho năm 2021. Ảnh: PGI 

Với quá trình đẩy mạnh kỹ thuật số hiện nay, các chuyên gia tại Công ty cổ phần Chứng 
khoán SSI cho rằng, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử (E-insurance) sẽ dần được hợp pháp 
hoá cho các sản phẩm bảo hiểm khác khác như bảo hiểm sức khỏe, tài sản thiệt hại, hàng hóa. 
Do đó, bán hàng qua kênh trực tuyến cũng sẽ dần được đẩy nhanh. 

Ngoài động lực chính đến từ nhu cầu được phục hồi, tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm có 
thể đến từ sự hợp tác với các công ty công nghệ tài chính giữa bảo hiểm và công nghệ để tăng 
cường đổi mới cải tiến trong việc phân tích dữ liệu cũng sẽ giúp các công ty bảo hiểm đa dạng 
hóa sản phẩm và kênh phân phối trong tương lai. Điều này sẽ đẩy doanh thu phí của các 
doanh nghiệp bảo hiểm thời gian tới. 

Trước đó, tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm chịu ảnh hưởng nặng nề do giãn cách xã hội 
nghiêm ngặt. Thống kê dữ liệu của SSI cho thấy, trong quý III/2021, tổng doanh thu phí bảo 
hiểm (GWP) và doanh thu phí khai thác mới (NBP) của bảo hiểm nhân thọ có mức tăng 
trưởng thấp nhất từ trước đến nay là tăng 8,5% và âm 10,5% so với cùng kỳ. Doanh thu phí 
bảo hiểm phi nhân thọ giảm âm 12% so với cùng kỳ. 

Theo đó, một số khâu trong quy trình bán bảo hiểm nhân thọ như kiểm tra sức khỏe và chữ ký 
trực tiếp của bên mua đã bị gián đoạn trong thời gian giãn cách xã hội. Do đó, ảnh hưởng đến 
việc ghi nhận doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. 

Riêng đối với bảo hiểm phi nhân thọ, nhu cầu đối với bảo hiểm ô tô xe máy, bảo hiểm tai nạn 
con người và bảo hiểm du lịch, đóng góp khoảng 50% tổng doanh thu phí bảo hiểm thì ở mức 
thấp trong kỳ. 



Các chuyên gia của SSI quan sát, việc sử dụng cơ sở dữ liệu chung về bảo hiểm bắt buộc 
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với các thông tin đăng ký xe cơ giới, vi phạm an toàn 
giao thông đường bộ, lịch sử tai nạn giao thông có thể giúp các công ty bảo hiểm phân loại 
khách hàng tốt hơn. 

Trong khi đó, Nghị định 03 cũng cho phép công ty bảo hiểm tăng phí tối đa 15% so với mức 
Bộ Tài chính quy định căn cứ vào lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới và năng lực chấp nhận 
rủi ro của mình. Điều này giúp các công ty bảo hiểm có thể tăng phí đối với các hợp đồng có 
rủi ro cao hơn thay vì áp dụng giá tương đương với tất cả các hợp đồng như trước đây. 
Ngoài ra, những thay đổi về quy định giấy chứng nhận điện tử nếu có sẽ tác động tích cực đến 
kênh bán hàng online. Trong trường hợp này, doanh thu kênh online tăng mạnh, chi phí trung 
gian cho đại lý, môi giới có thể được tiết giảm dần dần. 

Trước đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đón nhận tín hiệu tích cực từ thông tin thoái vốn nhà 
nước và tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại các doanh nghiệp bảo hiểm từ tháng 8/2021. 
Cụ thể, trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức cập nhật 
điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; trong đó, nêu rõ tỷ lệ FOL đối với 
ngành bảo hiểm là 100%. Động thái này đã gỡ bỏ khó khăn của nhiều công ty bảo hiểm như 
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (mã chứng khoán: BMI), Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm 
bưu điện (mã chứng khoán: PTI), Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã chứng 
khoán: PGI) trong những năm qua khi có kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước 
ngoài. 
Sau đó, một số công ty đã báo cáo về việc điều chỉnh tỷ lệ FOL với Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước (SSC) lên 100% như Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện và 49% như Tập đoàn 
Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH). Hay trong tháng 12, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(VN Post) đã thoái vốn toàn bộ 22,7% cổ phần tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện. 
Trên quan điểm của KIS, thị trường bảo hiểm phi nhận thọ được chiếm lĩnh bởi các công ty 
thuộc sở hữu nhà Nước. Sự thay đổi về cơ cấu sở hữu và thâm nhập của nhà đầu tư nước 
ngoài giúp cho triển vọng thị trường hứa hẹn hơn. 

Tuy nhiên, phía Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam cảnh báo môi trường lãi suất 
thấp tiếp tục là thách thức đối với tăng trưởng của các doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm. 
Theo đó, trình trạng lãi suất thấp kéo dài khiến cho các sản phẩm tài chính mà công ty bảo 
hiểm nắm giữ, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu chính phủ đạt mức sinh lợi thấp 
hơn. Sự ảnh hưởng sẽ mạnh hơn khi tỷ lệ bồi thường có xu hướng tăng khi bước vào "bình 
thường mới". Các công ty bảo hiểm sẽ phải mở rộng các khoản đầu tư vào loại tài sản với 
mức sinh lợi tương đối hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh qua đánh giá lại mức độ rủi ro ưa 
thích với các hợp đồng tái tục và ký mới. 

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/1, nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm đều ghi 
nhận sắc xanh, với 7/10 mã tăng bao gồm BMI tăng 4,85%, BLI, BVH tăng gần 3%, BIC, PTI 
tăng gần 2%…; trong đó, BVH, BIC là các mã đang được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng./. 

Diệp Anh 

 

 


