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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

THANH TRA BỘ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /KL-TTra              Hà Nội, ngày       tháng    năm 2019 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra Công ty TNHH NPV Express & Logistics 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 607/QĐ-TTra ngày 27/8/2019 của Phó 

Chánh thanh tra phụ trách của Bộ Thông tin và Truyền thông về thanh tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Công ty 

TNHH NPV Express & Logistics, từ ngày 04/9/2019 đến ngày 09/9/2019, Đoàn 

thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra tại trụ sở Công ty. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 05/BC-ĐTT ngày 30/9/2019 của Trưởng 

đoàn thanh tra, 

Phó Chánh Thanh tra phụ trách của Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận 

như sau: 

1. Khái quát chung: 

Công ty TNHH NPV Express & Logistics (gọi tắt là Công ty) đăng ký ngành 

nghề kinh doanh chính là dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế bằng đường hàng 

không, đường biển; Dịch vụ đại lý khai thuê hải quan. 

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 55/1A Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ hiện tại: Tòa nhà Thăng Long, 29 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cơ cấu tổ chức: Công ty có 6 phòng ban: Ban giám đốc; Bộ phận Operations; 

Kế toán; Sales; Hành chính-nhân sự; IT. Công ty có trụ sở chính tại Thành phố Hồ 

Chí Minh; 01 Chi nhánh tại thành phố Hà Nội và không có điểm kinh doanh. 

Số lượng CBCNV: 43 người. 

Mức thu nhập bình quân của CBCNV: 8-10 triệu. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đối với dịch vụ bưu chính từ ngày 

01/8/2018 đến hết ngày 31/8/2019:  

- Sản lượng: Không có. 

- Doanh thu: Không có. 

- Lợi nhuận: Không có. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh: 

2.1. Việc thực hiện các quy định về giấy phép và điều kiện kinh doanh: 

Công ty được thành lập và hoạt động theo các giấy tờ pháp lý sau: 
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- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp 0303578632 

đăng ký lần đầu ngày 12/11/2004 có tên là Công ty TNHH Nhất Phong Vận, đăng 

ký thay đổi lần thứ 11 ngày 30/7/2012 đổi tên là Công ty TNHH NPV Express & 

Logistics, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 16/5/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TP Hồ Chí Minh cấp. 

- Giấy phép và Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính do Bộ 

Thông tin và Truyền thông cấp: 

+ Giấy phép Bưu chính cung ứng dịch vụ bưu chính trong nước số 1129/GP-

BTTTT cấp ngày 25/6/2012 và được điều chỉnh bằng Giấy phép Bưu chính số 

1811/GP-BTTTT ngày 02/10/2012.  

+ Giấy phép Bưu chính cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế số 1130/GP-

BTTTT cấp ngày 25/6/2012 và được điều chỉnh bằng Giấy phép Bưu chính số 

1810/GP-BTTTT ngày 02/10/2012.  

Từ năm 2012 đến nay Công ty chưa triển khai cung ứng dịch vụ bưu chính 

trên phạm vi toàn quốc và quốc tế theo các Giấy phép Bưu chính đã cấp. Lý do: 

Công ty chưa tập trung cho lĩnh vực này và chưa có định hướng kinh doanh trong 

thời gian tới.  

+ Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính phạm vi trong nước và 

quốc tế số 367/XN-BTTTT ngày 04/02/2016.  

Từ năm 2016 đến nay Công ty chưa triển khai cung ứng dịch vụ bưu chính 

trên phạm vi toàn quốc theo Văn bản xác nhận đã cấp. Lý do: Công ty chưa tập 

trung cho lĩnh vực này và chưa có định hướng kinh doanh trong thời gian tới. 

2.2. Việc chấp hành quy định về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, 

chất lượng, giá cước dịch vụ, công tác giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại, 

chế độ báo cáo: 

Công ty chưa triển khai cung ứng dịch vụ bưu chính nên không có nội dung 

này.  

3. Kết luận: 

- Công ty được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. 

- Công ty chưa triển khai cung ứng dịch vụ bưu chính theo Giấy phép bưu 

chính đã được cấp từ năm 2012 đến nay và Văn bản xác nhận thông báo hoạt động 

bưu chính đã được cấp từ năm 2016 đến nay. 

 Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 24 Luật Bưu chính: Cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp Giấy phép bưu chính thu hồi Giấy phép bưu chính nếu 

sau 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép mà Công ty chưa triển khai cung ứng 

dịch vụ bưu chính.  
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4. Yêu cầu và kiến nghị biện pháp xử lý:  

4.1. Yêu cầu đối với Công ty TNHH NPV Express & Logistics:  

Nộp lại Giấy phép bưu chính mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp theo 

quy định của pháp luật. 

4.2. Kiến nghị Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông): 

Tiến hành thu hồi Giấy phép bưu chính đối với Công ty TNHH NPV Express 

& Logistics theo quy định điểm đ, khoản 1, Điều 24 Luật Bưu chính. 

Giao Đoàn thanh tra theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH NPV Express & 

Logistics thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra.  

Công ty báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền 

thông sau 15 ngày, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c); 

- Công ty TNHH NPV Express & Logistics (để t/h); 

- Sở TTTT TP Hồ Chí Minh (để p/h); 

- Vụ Bưu chính (để p/h); 

- Trung tâm Thông tin (để đăng website); 

- Lưu: TTra, HS ĐTT. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Trí 
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