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BÁO CÁO  

 Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 

Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ-Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN. 

  
Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-TTND ngày 10/3/2021 về hoạt động của 

Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ -Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
năm 2021. Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 như sau: 

I. Đặc điểm, tình hình 
Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn (sau đây gọi tắt là Ban 

TTND) được Hội nghị Người lao động Công ty mẹ - Tập đoàn ngày 22/10/2020 
bầu với 09 thành viên. Ngay sau khi được bầu, Ban TTND đã tổ chức bầu 
Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm 
vụ cho các thành viên trong nhiệm kỳ 2020-2022. Ban TTND đã căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
Ban Chấp hành Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.  

Hiện Ban TTND còn 07 thành viên do trong năm có 02 đồng chí đã chuyển 
công tác và nghỉ việc (đồng chí Phạm Thanh Tú, Phó Ban Kế toán-Tài chính Tập 
đoàn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT-Media từ ngày 
06/8/2021; đồng chí Đặng Trung Hà, Phó Phòng Nhân sự VNPT TP.Hồ Chí 
Minh nghỉ việc từ ngày 01/11/2021). 

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 
Ngay từ đầu năm, Ban TTND Công ty mẹ - Tập đoàn đã xây dựng kế 

hoạch hoạch động năm 2021 với các nhiệm vụ cụ thể từng tháng, quý, năm, báo 
cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn VNPT và Tổng Giám đốc Tập 
đoàn để triển khai thực hiện. Kết quả cụ thể như sau: 

1. Giám giát thường xuyên: các thành viên thực hiện nhiệm vụ giám sát 
thường xuyên theo nội dung phân công thông qua thu thập thông tin từ người lao 
động phản ánh trưc̣ tiếp, gián tiếp qua các kênh thông tin, TTNB của Tập đoàn, 
Công đoàn VNPT như: Hệ thống văn bản điện tử (VNPT-eoffice), thư điện tử, 
Diễn đàn người VNPT, các nhóm trao đổi thông tin của cán bộ công đoàn qua 
các ứng dụng Digilife, Zalo, Viber, Email…các tài liệu của người sử dụng lao 
động/đại diện người sử dụng lao động được ủy quyền phát hành liên quan đến 
phạm vi giám sát của Ban TTND với một số kết quả thuộc nội dung giám sát cụ 
thể như sau: 

1.1. Việc giao, tổ chức thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch sản xuất 
kinh doanh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

Tập đoàn đã thực hiện việc giao, tổ chức thực hiện và đánh giá, điều chỉnh 
kế hoạch SXKD năm 2021 áp dụng công cụ quản trị hiện đại theo phương pháp 
BSC-OKR.  
 1.2. Việc thực hiện công tác dân chủ cơ sở 

 Tập đoàn đã xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ ở Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam (Quyết định số 196/QĐ-VNPT-TCNL ngày 
12/3/2021) theo quy định mới của Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 
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145/2020/NĐ-CP ngày 24/12/2020 hướng dẫn thi hành một số điều về điều kiện 
lao động và quan hệ lao động trên cơ sở lấy ý kiến của Công đoàn VNPT, đồng 
thời chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho người lao 
động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Đã có 56/67 đơn 
vị trực thuộc Tập đoàn tổ chức Hội nghị người lao động, 20 đơn vị tổ chức được 
Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với người lao động (Phụ lục 1 
kèm theo). 

Tại Hội nghị NLĐ Tập đoàn đã bầu thành viên tham gia đối thoại gồm 07 
đồng chí. Năm 2021 dự kiến tổ chức đối thoại định kỳ với TGĐ Tập đoàn vào 
tháng 5 cùng với chương trình đối thoại gặp mặt giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn 
với Chủ tịch CĐCS và Người lao động tiêu biểu, tuy nhiên do tình dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp chưa thực hiện được. 

Việc tiếp đoàn viên/NLĐ: Tập đoàn và Công đoàn VNPT thường xuyên 
thực hiện thông qua hoạt động của Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra, Ban 
Thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra công đoàn, hoạt động tư vấn pháp luật cũng 
như nắm thông tin qua các kênh thông tin truyền thông trực tiếp, gián tiếp. Ngoài 
ra Tập đoàn cũng bố trí phòng tiếp dân tại tầng 1 tòa nhà VNPT. 

1.3. Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động, Thỏa ước lao 
động tập thể tại Tập đoàn 

Nghị quyết của Hội nghị người lao động, Thỏa ước lao động tập thể 
(TƯLĐTT) Công ty mẹ -Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được tổ chức 
thực hiện nghiêm túc, Tập đoàn và các đơn vị đã truyền thông, công khai tới 
người lao động được biết, thực hiện và theo dõi, giám sát việc thực hiện của 
chuyên môn, công đoàn đơn vị; theo báo cáo từ đầu năm đến nay, đã có 27 đơn 
vị áp dụng TƯLĐTT của Tập đoàn, 40 đơn vị ký kết TƯLĐTT riêng, có nhiều 
điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với các quy định của pháp luật và cụ 
thể hơn TƯLĐTT Tập đoàn, đạt tỷ lệ 100%.  

1.4. Hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn VNPT trong việc bảo đảm 
quyền, lợi ích cho người lao động 

Công đoàn VNPT đã triển khai tốt hoạt động chính sách, pháp luật, phối hợp 
và tham gia với Tập đoàn sửa đổi Quy chế dân chủ cơ sở, tham gia góp ý kiến về 
việc ban hành hướng dẫn xếp lương, Quy chế phúc lợi, Nội quy lao động Tập 
đoàn, hướng dẫn chấm dứt hợp đồng lao động, hỗ trợ người lao động thôi việc 
theo phương án sắp xếp lại lao động; thường trực hoạt động của Hội đồng quản lý 
Quỹ Hỗ trợ và Khuyến khích VNPT,...chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động phối 
hợp với chuyên môn thực hiện công tác dân chủ cơ sở, rà soát, sửa đổi, bổ sung 
TƯLĐTT, các qui chế, cơ chế nội bộ, nội qui của đơn vị cho phù hợp với các qui 
định, văn bản pháp luật của Nhà nước, Tập đoàn mới ban hành; chú trọng những 
nội dung người sử dụng lao động phải công khai tới người lao động; những nội 
dung người lao động được tham gia ý kiến nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp 
pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. 

Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức HNNLĐ, 
đối thoại định kỳ, tổ chức thương lượng và ký kết TƯLĐTT; tập hợp các đề 
xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những nội dung liên quan đến 
thực hiện pháp luật lao động, cơ chế chính sách của Tập đoàn về SXKD, lao 
động, việc làm, lương thưởng. Qua báo cáo kết quả HNNLĐ, Hội nghị đối thoại 
và văn bản lấy ý kiến gửi tới BCH CĐCS đã có 32 ý kiến, đề xuất gửi về Công 
đoàn VNPT tập trung vào các cơ chế, chính sách của Tâp đoàn và công tác 
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chăm lo quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động; trong đó có 17 
kiến nghị với Tập đoàn và 15 kiến nghị với Công đoàn VNPT. 

Công đoàn VNPT cùng các cấp công đoàn thường xuyên thực hiện nhiệm 
vụ giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi 
quản lý của cấp ủy cùng cấp ở nơi làm việc theo Quyết định số 124-QĐ/TW 
ngày 02/02/2018; công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-
QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị được quan tâm thực hiện thông qua 
việc quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán 
bộ, đảng viên tại các kỳ họp chi bộ, giao ban, hội nghị, hội thảo, thông qua tiếp 
nhận thông tin báo cáo, phản ảnh của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, 
cán bộ, đoàn viên, dư luận xã hội, thông qua các phương tiện thông tin nội bộ 
của Tập đoàn và Công đoàn VNPT, thông qua các đợt kiểm tra, giám sát của 
Ban Thanh tra nhân dân, UBKT Công đoàn các cấp; việc tiếp nhận, tham gia xử 
lý khiếu nại, tố cáo, tư vấn pháp luật, tiếp đoàn viên.  

1.5. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động của Tập đoàn 
Bưu chính Viễn thông Việt Nam về lao động, việc làm, lương, thưởng 

Tập đoàn đã công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
bằng văn bản và qua các kênh truyền thông tới người lao động. Việc chi các chế 
độ phúc lợi, thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ, trợ cấp thôi việc, hỗ 
trợ đào tạo, khen thưởng cho người lao động được Tập đoàn ban hành và thực 
hiện theo các quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi, Quỹ 
Hỗ trợ và Khuyến khích VNPT, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế đào tạo 
bồi dưỡng, Quy chế trả lương...Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo 
hiểm thất nghiệp tại Tập đoàn được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và được công 
khai với người lao động cùng kỳ trả lương hàng tháng trên hệ thống HRM. 

1.6. Việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, nghĩa vụ của Tập đoàn 
Bưu chính Viễn thông Việt Nam đối với Nhà nước và việc sử dụng các loại quỹ 
tại Tập đoàn. 

- Việc nộp nghĩa vụ tài chính: Được thực hiện đầy đủ, tuân thủ pháp luật và 
nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định, năm 2021 ước thực hiện 4.500 
tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch Nhà nước giao (4.092 tỷ đồng). 

- Việc thực hiện chính sách, chế độ của Nhà nước được Tập đoàn luôn chú 
trọng thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa 
vụ của người lao động như triển khai các văn bản, quy định thi hành BLLĐ 2019 
(ban hành quy chế dân chủ cơ sở, nội quy lao động, hướng dẫn cơ chế lương, 
hướng dẫn việc ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động),…Đối 
với công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng, Tập đoàn VNPT đã có đóng góp lớn 
trong việc chung tay phòng chống dịch Covid-19 thông qua việc ủng hộ 400 tỷ 
đồng vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19, 37 nghìn máy tính bảng theo chương 
trình “Sóng và máy tính cho em”, vận động đóng góp, ủng hộ người dân TP.Hồ 
Chí Minh, các tỉnh gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ 
các hoạt động cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covi-19 số tiền 50 tỷ đồng và 
cung cấp miễn phí giải pháp công nghệ phòng chống dịch Covid-19 như: ứng 
dụng khai báo y tế NCOVI, PC-Covid; lắp đặt camera giám sát tại điểm cách ly 
tập trung, triển khai nhiều dịch vụ viễn thông CNTT tại các vùng dịch...Ngoài ra 
chuyên môn, công đoàn và người lao động các đơn vị cũng đã tích cực thực hiện 
công tác ASXH cũng như hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa 
phương. 
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- Các quỹ tập trung tại Tập đoàn như Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi được 
thực hiện theo quy chế, đúng quy định của Nhà nước và Tập đoàn. Tới thời điểm 
báo cáo (19/11/2021) Quỹ Phúc lợi tập trung tại Tập đoàn đã sử dụng 203,5 tỷ 
đồng. Quỹ Khen thưởng tập trung tại Tập đoàn sử dụng 1.655,2 tỷ đồng. 

1.7. Việc thực hiện nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của Tập 
đoàn liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động  

Sau khi ban hành, Tập đoàn đã thực hiện công khai các văn bản, nội quy, 
quy chế nội bộ qua các hình thức gửi trên hệ thống văn bản điện tử VNPT- 
eoffice đến các đơn vị trực thuộc, trong đó giao cho người đứng đầu các đơn 
vị/các chi nhánh tổ chức triển khai đến người lao động, đăng tải trên các bản tin 
nội bộ của Tập đoàn, phối hợp với Công đoàn VNPT đăng tải lên website, Bản 
tin công đoàn để truyền thông tới từng người lao động. Ngoài ra, trong năm 
2021 để phổ biến, truyền thông tới người lao động kiến thức trong công tác 
chuyển đổi số, Tập đoàn và Công đoàn VNPT đã tổ chức cuộc thi trực tuyến 
Tìm kiếm Công dân số VNPT, tổ chức truyền thông trên các ứng dụng và kênh 
thông tin truyền thông. 

1.8. Việc thực hiện hợp đồng lao động 
Tập đoàn đã ban hành mẫu hợp đồng lao động và thông báo tất cả các đơn 

vị trong Tập đoàn sử dụng thống nhất, trước khi thực hiện giao kết, thỏa thuận 
sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, người lao động được gửi trước bản dự thảo 
hợp đồng/phụ lục hợp đồng để có thời gian nghiên cứu, quyết định (văn bản số 
4273/VNPT-TCNL ngày 08/7/2021). Tập đoàn hiện có 37.295 lao động (bao 
gồm Công ty mẹ Tập đoàn, 02 Bệnh viện, VNPT Vinaphone, VNPT Media, 
Focal), trong đó 33.043 hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 4.067 hợp 
đồng xác định thời hạn và 185 hợp đồng thử việc; các hợp đồng được thỏa 
thuận, ký kết và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. 

1.9. Việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền 
của Tổng giám đốc Tập đoàn; việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết 
định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam; việc giải quyết tranh chấp lao động 

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã thực hiện phân cấp quyền 
của Người sử dụng lao động cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc tại Quy chế tổ 
chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo những phát sinh từ 
mối quan hệ pháp lý về lao động được xem xét xử lý, giải quyết tại cơ sở, tại các 
đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng lao động.  

- Về khiếu nại lao động, theo Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động 
của Tập đoàn cũng giao trách nhiệm, phân cấp cho các đơn vị giải quyết khiếu 
nại lao động, xử lý giải quyết các phản ảnh, kiến nghị của người lao động, hướng 
dẫn xử lý tố cáo lao động. Nhằm hỗ trợ, tăng cường hiệu quả việc xử lý, giải 
quyết khiếu nại, tranh chấp lao động tại cơ sở trong Tập đoàn, Tổng Giám đốc và 
Ban Thường vụ Công đoàn VNPT đã xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp, 
trao đổi, cung cấp thông tin; trong đó thống nhất tăng cường công tác phổ biến, 
tuyên truyền pháp luật, quy định nội bộ của Tập đoàn đến người lao động; cung 
cấp thông tin, quy định, cơ chế mới có liên quan đến người lao động cho tổ chức 
công đoàn; trao đổi thông tin, phương thức xử lý liên quan đến khiếu nại, tranh 
chấp lao động.  

- Về giải quyết tranh chấp lao động: các đơn vị chủ động xử lý tranh chấp 
lao động phát sinh tại đơn vị trên cơ sở phân cấp, giao trách nhiệm của Tập đoàn. 
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Đối với các vụ kiện Tập đoàn, Tập đoàn trực tiếp xem xét xử lý hoặc ủy quyền 
cho đơn vị giải quyết. Năm 2021, tiếp tục xử lý 01 vụ tranh chấp lao động tại 
Vĩnh Long xảy ra từ năm 2015 và đã xử lý xong. 

2. Giám sát chuyên đề: Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện 05 cuộc 
giám sát chuyên đề gồm: việc quản lý, khai thác và sử dụng công trình thể thao 
VNPT tại tòa nhà VNPT VinaPhone, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi 
làm việc tại VNPT-Net, thực hiện chính sách chế độ đối với người lao động tại 
VNPT-IT, Thanh Hóa, Đồng Nai. Sau các cuộc giám sát Ban TTND đã có báo 
cáo với Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn VNPT về những 
tồn tại, khó khăn tại cơ sở cũng như các ý kiến đề xuất của cơ sở, cụ thể: đã có 15 
kiến nghị, đề xuất liên quan đến các nội quy, quy chế, cơ chế, chính sách chế độ 
của Tập đoàn và Công đoàn VNPT, trong đó có 11 ý kiến với Tổng Giám đốc 
Tập đoàn và 4 ý kiến với Ban Thường vụ Công đoàn VNPT. Các kiến nghị đề 
xuất của cơ sở và Ban TTND đã được Tổng Giám đốc và BTV Công đoàn VNPT 
tiếp thu, chuyển các Ban chức năng xem xét, giải quyết (Phụ lục 2 kèm theo). 

3. Hoạt động xác minh và tham gia cuộc thanh tra, kiểm tra của Cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền tại Tập đoàn: trong năm 2021 chưa có vụ việc 
phát sinh.  

III. Đánh giá nhận xét chung 
1. Ưu điểm: 
- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công 

đoàn VNPT, sự tích cực, chủ động của các thành viên, Ban TTND đã triển khai 
các hoạt động chủ động, tích cực, vận dụng sáng tạo phương thức hoạt động trên 
cơ sở nguyên tắc theo quy định của pháp luật, phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, 
quyền hạn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát thường xuyên, 
chuyên đề, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân chủ cơ sở, nhiệm 
vụ chính trị của Tập đoàn, Công đoàn VNPT. 

- Chương trình công tác của Ban TTND được xây dựng với các nội dung 
cụ thể, có giao nhiệm vụ cho các thành viên, thời gian hoàn thành. Hoạt động của 
Ban TTND trong thẩm quyền giám sát có sự gắn kết chặt chẽ đối với các hoạt 
động của Tập đoàn.  

2. Tồn tại:  
Ban TTND chưa được tiếp cận thông tin ở một số lĩnh vực, cũng như tham 

dự cuộc hội họp nội dung liên quan trực tiếp đến thẩm quyền giám sát theo quy 
định tại điểm tiết d điểm 2 Điều 27 và Điều 29, Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 
29/11/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều 
của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, nên việc 
triển khai giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật còn chưa kịp thời. 

IV. Kiến nghị, đề xuất của Ban TTND Công ty mẹ Tập đoàn 
1. Đề nghị Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo các ban chức năng trong quá 

trình triển khai các văn bản, nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát của Ban 
TTND có gửi văn bản, phối hợp cung cấp thông tin và tạo điều kiện để các thành 
viên tham gia thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban TTND. 

2. Đề nghị Tổng Giám đốc Tập đoàn xem xét bổ sung thành phần của 
Thường trực Ban TTND Công ty mẹ - Tập đoàn vào thành phần tham dự các 
cuộc họp của Tập đoàn theo đúng quy định chi tiết tại khoản d, điểm 2, Điều 27 
và Điều 29, nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính Phủ. 

3. Đề nghị Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo các Ban chuyên môn đưa vào 
chương trình công tác kế hoạch tổ chức Hội nghị NLĐ và đối thoại định kỳ năm 
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2022 theo quy định tại Điều 63 của BLLĐ 2019 và Điều 47 của Nghị định 
145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 

4. Đề nghị Tổng Giám đốc Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các Ban chức năng, 
Văn phòng Tập đoàn nghiên cứu, xem xét, có văn bản trả lời hai kiến nghị chưa 
được xử lý của Công ty VNPT – IT ở mục 3.1 và 3.5 trong Phụ lục 3 kèm theo. 

5. Đề nghị BCH Công đoàn VNPT tổ chức thực hiện tập huấn chuyên môn 
nghiệp vụ cho Ban TTND Công ty mẹ-Tập đoàn và chỉ đạo các công đoàn trực 
thuộc tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân cùng 
cấp theo quy định. 

V. Kế hoạch công tác năm 2022 
Căn cứ vào vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban TTND theo quy định của 

pháp luật, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, Ban TTND tập trung thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Thực hiện các nội dung giám sát thường xuyên theo quy định, kịp thời 
phản ánh những tồn tại, khó khăn và đề xuất biện pháp tháo gỡ. 

2. Giám sát việc thực hiện của các đơn vị theo các kết luận giám sát 
chuyên đề của Ban TTND trong năm 2021. 

3. Tổ chức giám sát 2 chuyên đề tại 6 đơn vị, cụ thể:  
- Giám sát về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc tại 3 đơn 
vị: VNPT Hải Dương, VNPT Khánh Hòa, VNPT Bình Định.  
- Giám sát về thực hiện chính sách chế độ đối với người lao động tại 3 đơn 
vị: VNPT Yên Bái, VNPT Long An, VNPT Bình Phước. 
- Thời gian thực hiện trong quí 1,2,3 năm 2022. 
4. Tham dự các khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nhiệp vụ của Ban 

TTND do Công đoàn cấp trên, cùng cấp tổ chức. 
5. Tổ chức họp thường kỳ hoặc đột xuất theo quy định. 

            Căn cứ tình hình SXKD của Tập đoàn và diễn biến của đại dịch covid-19, 
Ban TTND sẽ xem xét, báo cáo BCH Công đoàn VNPT và Tổng Giám đốc Tập 
đoàn có thể bổ sung, điều chỉnh các chương trình công tác cho phù hợp. 

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban TTND năm 2021 và chương trình 
công tác trọng tâm năm 2022; rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo 
của BCH, BTV Công đoàn VNPT và sự tạo điều kiện của Tổng Giám đốc Tập 
đoàn để Ban TTND hoàn thành nhiệm vụ. 

 
 

             

Nơi nhận: 
- Đảng ủy Tập đoàn; 

- Tổng Giám đốc Tập đoàn; 

- Ban Chấp hành CĐVNPT; 

- Thành viên Ban TTND; 

- Lưu VT, TTND. 

Số eOffice: 980553 -VBĐT 
 

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Sần Thị Bình 

TRƯỞNG BAN TTND 
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PHỤ LỤC 1 

Tổng hợp tình hình tổ chức Hội nghị NLĐ - Hội nghị đối thoại 2021 

Các đơn vị phụ thuộc Tập đoàn 

ST

T 
Đơn vị 

Hội nghị  

NLĐ 
TƯLĐTT 

Đối thoại  

trực tiếp 

1 Công ty VNPT-IT 0 TĐ   

2 Cơ quan Tập đoàn 0 TĐ   

3 Trung tâm III 0 1   

4 Tổng Công ty VNPT - Net 0 TĐ   

5 VNPT An Giang 1 1 1 

6 VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu 1 1 1 

7 VNPT Bình Dương 1 1 1 

8 VNPT Bình Phước 0 1 

 9 VNPT Bình Thuận 1 TĐ 1 

10 VNPT Bình Định 1 1 1 

11 VNPT Bạc Liêu 1 TĐ 

 12 VNPT Bắc Giang 1 1 1 

13 VNPT Bắc Kạn 1 1 

 14 VNPT Bắc Ninh 1 1 

 15 VNPT Bến Tre 1 1 1 

16 VNPT Cao Bằng 1 1 1 

17 VNPT Cà Mau 1 1 

 18 VNPT Cần Thơ 0 1 

 19 VNPT Gia Lai 1 TĐ 

 20 VNPT Hoà Bình 1 1 

 21 VNPT Hà Giang 0 TĐ 

 22 VNPT Hà Nam 1 1 

 23 VNPT Hà Nội 1 TĐ 

 24 VNPT Hà Tĩnh 1 1 

 25 VNPT Hưng Yên 1 1 

 26 VNPT Hải Dương 1 TĐ 

 27 VNPT Hải Phòng 1 1 

 28 VNPT Hậu Giang 1 1 

 29 VNPT Khánh Hoà 1 1 1 

30 VNPT Kiên Giang 1 TĐ 

 31 VNPT Kon Tum 1 TĐ 

 32 VNPT Lai Châu 0 1 

 33 VNPT Long An 1 1 

 34 VNPT Lào Cai 1 TĐ 

 35 VNPT Lâm Đồng 1 1 

 36 VNPT Lạng Sơn 1 TĐ 1 

37 VNPT Nam Định 1 TĐ   
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38 VNPT Nghệ An 1 TĐ   

39 VNPT Ninh Bình 1 TĐ   

40 VNPT Ninh Thuận 1 1   

41 VNPT Phú Thọ 0 1   

42 VNPT Phú Yên 1 TĐ   

43 VNPT Quảng Bình 1 1 1 

44 VNPT Quảng Nam 1 TĐ 1 

45 VNPT Quảng Ngãi 1 TĐ 

 46 VNPT Quảng Ninh 1 1 

 47 VNPT Quảng Trị 1 1 

 48 VNPT Sóc Trăng 1 TĐ 1 

49 VNPT Sơn La 1 1 

 50 VNPT TP. Hồ Chí Minh 1 1 1 

51 VNPT Thanh Hóa 1 TĐ 1 

52 VNPT Thái Bình 1 TĐ 

 53 VNPT Thái Nguyên 1 1 1 

54 VNPT Thừa Thiên Huế 1 TĐ 1 

55 VNPT Tiền Giang 1 TĐ 

 56 VNPT Trà Vinh 1 1 

 57 VNPT Tuyên Quang 1 TĐ 

 58 VNPT Tây Ninh 1 1 

 59 VNPT Vĩnh Long 0 1 

 60 VNPT Vĩnh Phúc 0 1 

 61 VNPT Yên Bái 1 1 1 

62 VNPT Điện Biên 1 1   

63 VNPT Đà Nẵng 1 1   

64 VNPT Đắk Lắk 1 1   

65 VNPT Đắk Nông 1 TĐ   

66 VNPT Đồng Nai 1 1 1 

67 VNPT Đồng Tháp 1 TĐ 1 

  Tổng cộng 56 41 20 
 

 
Ghi chú:  

   

 

- Ô ghi số 1: là đã tổ chức HNNLĐ, Hội nghị đối thoại trực tiếp, có TƯLĐTT 

riêng của đơn vị 

 
- Ô ghi số 0: là chưa thực hiện 

  

 
- TĐ: tức thực hiện theo TƯLĐTT của Tập đoàn 
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PHỤ LỤC 2 

Các cuộc giám sát chuyên đề đã thực hiện năm 2021 
 

STT Nội dung giám sát Đơn vị  

được giám sát 

Thời gian thực 

hiện 

Tài liệu kèm theo 

1.  Việc quản lý, khai thác và 

sử dụng công trình thể thao 

của VNPT tại Tòa nhà 

VNPT VinaPhone. 

VNPT-

VinaPhone 

20/4/2021 Báo cáo số 

120/BC-TTND 

ngày 29/4/2021 

2.  Thực hiện Quy chế dân chủ 

ở cơ sở tại Tổng công ty 

Hạ tầng mạng. 

VNPT-Net 24-26/8/2021 Báo cáo số 

373/BC-TTND 

ngày 31/8/2021 

3.  Thực hiện chính sách, chế 

độ đối với người lao động 

VNPT-IT 21-28/9/2021 Báo cáo số 

429/BC-TTND 

ngày 29/9/2021 
4.  Thực hiện chính sách, chế 

độ đối với người lao động 

VNPT-Thanh 

Hóa 

18-22/10/2021 Báo cáo số 

492/BC-TTND 

ngày 28/10/2021 
5.  Thực hiện chính sách, chế 

độ đối với người lao động 

VNPT-Đồng 

Nai 

25-28/10/2021 Báo cáo số 

497/BC-TTND 

ngày 02/11/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 3 

Các ý kiến, đề xuất với Tập đoàn và Công đoàn VNPT 

Thông qua hoạt động giám sát của Ban TTND năm 2021. 

 

TT Nội dung Kết quả xử lý 

I Kiến nghị, đề xuất với Tập đoàn  

1 Đối với đề xuất, kiến nghị tại Công trình thể thao VNPT 

do VNPT VinaPhone quản lý 

 

 Kiến nghị Tập đoàn giao các Ban chức năng chỉ đạo, hỗ trợ 

Tổng Công ty VNPT-VinaPhone xây dựng quy chế quản 

lý, khai thác, sử dụng, việc thu chi tài chính đối với công 

trình thể thao để đảm bảo vận hành khai thác chuyên 

nghiệp, hiệu quả đúng quy định của pháp luật. 

Tập đoàn đã xử lý xong: 

Quy chế chính thức đã ban hành theo QĐ số 1009/QĐ-

VNPT-KTPCTT ngày 02/9/2021. 

2 Đối với đề xuất, kiến nghị tại VNPT Net  

 Đề nghị xem xét lại quy định về việc phân cấp Hội nghị 

người lao động và đối thoại tại nơi làm việc chỉ được tổ 

chức theo hai cấp Công ty mẹ - Tập đoàn và Chi nhánh. 

Tập đoàn đã xử lý xong:  

Ban TCNL đã có VB trả lời số 6635/VNPT-TCNL 

ngày ngày 08/11/2021. Theo đó đã giải thích với 

VNPT Net v/v phân cấp tổ chức HNNLĐ và đối thoại 

theo đúng quy chế DCCS ban hành theo QĐ 196/QĐ-

VNPT-TCNL ngày 10/3/2021. Theo đó phân cấp theo 

2 cấp là Tập đoàn và đơn vị thành viên (không phân 

cấp xuống các đơn vị trực thộc của VNPT Net) 

3 Đối với đề xuất, kiến nghị tại VNPT IT  

3.1 Về môi trường làm việc: đề nghị Tập đoàn VNPT hỗ trợ 

thêm mặt bằng làm việc để cải thiện cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, môi trường làm việc cho người lao động, một 

trong những điều kiện cần thiết, tối thiểu để người lao 

động gắn bó lâu dài với VNPT. 

 

Đến hết 12 giờ trưa ngày 30/11/2021, Ban TTND Công 
ty mẹ Tập đoàn chưa nhận được văn bản trả lời của 

Tập đoàn. 

3.2 Về trích lập và sử dụng các quỹ tại đơn vị: hiện nay, quỹ Trả lời kiến nghị: Ban TCNL đã báo cáo Tổng Giám 
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khen thưởng phúc lợi được Tập đoàn giao cho các đơn vị 

theo nguyên tắc bằng 0.7 tháng lương thực hiện của năm 

trước liền kề. Nguyên tắc này áp dụng với VNPT-IT chưa 

phù hợp do lao động tăng mới của Công ty mỗi năm gần 

300 người. Công ty VNPT-IT đề xuất Tập đoàn có cơ chế 

phù hợp đối với đơn vị. 

đốc ý kiến đề xất tại tờ trình số 2110/TTr-TCNL ngày 

29/10/2021. 

Theo đó, từ năm 2022, Tập đoàn sẽ giao và quyết toán 

quỹ lương cho VNPT-IT theo các chỉ tiêu SXKD, 

không giao theo lao động. VNPT sẽ chủ động xác định 

mức độ hoàn thành các chỉ tiêu SXKD để chi các 

khoản khen thưởng, phúc lợi cho NLĐ. 

3.3 Về công tác tuyển dụng:  

+ Đề xuất Tập đoàn VNPT cho phép VNPT-IT chủ 

động tuyển dụng các vị trí song song cùng với các đợt 

tuyển dụng tập trung của Tập đoàn VNPT để có thể rút 

ngắn thời gian tuyển dụng hơn, đồng thời mở rộng đối 

tượng tuyển dụng, tăng độ tuổi điều kiện từ 27 lên 30 đối 

với lao động CNTT như vậy mới có thể tiếp cận được 

nhiều ứng viên có năng lực chuyên môn tốt đáp ứng kịp 

thời được nhu cầu của các dự án trọng điểm. 

+ Đề nghị Tập đoàn VNPT mở rộng đối tượng và hỗ 

trợ tuyển dụng cho lao động CNTT cho các VNPT tỉnh, 

thành phố để đảm bảo có nguồn lực để cùng phối hợp với 

Công ty VNPT-IT trong quá trình tư vấn, triển khai cung 

cấp, hỗ trợ khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ 

CNTT của VNPT/VNPT-IT trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

+ Đề xuất Tập đoàn hỗ trợ VNPT-IT có hướng mở, 

linh hoạt trong tuyển dụng vì quy trình tuyển dụng đối với 

lao động tuyển mới hiện nay còn nhiều thủ tục, thời gian 

mỗi đợt tuyển kéo dài dẫn đến lao động trúng tuyển 

nhưng từ chối nhận việc vì phải chờ lâu và đã nhận lời 

mời làm việc của Công ty khác; đối với hình thức ký hợp 

Trả lời kiến nghị: Ban TCNL đã báo cáo Tổng Giám 

đốc ý kiến đề xất tại tờ trình số 2110/TTr-TCNL ngày 

29/10/2021. 

Ban TCNL sẽ báo cáo lãnh đạo Tập đoàn xem xét, 

điều chỉnh lại tiêu chuẩn tuyển dụng một số chức 

danh/vị trí công việc, cụ thể: 

- Về độ tuổi: Ban TCNL sẽ nghiên cứu và đề xuất 

điều chỉnh phù hợp theo yêu cầu, tính chất của từng 

nhóm vị trí công việc. 

- Về trình độ: Trình độ yêu cầu chung cho các vị trí 

tuyển dụng chưa có điều chỉnh trong những năm gần 

đây. Sau khi hoàn thành dự án xây dựng khung năng 

lực (J34), Ban TCNL sẽ cùng các đơn vị xây dựng 

tiêu chuẩn tuyển dụng dựa trên mô tả công việc và 

năng lực của từng vị trí. 

- Về Quy trình tuyển dụng:  

+Về thời gian: Ban TCNL sẽ gia tăng giám sát để yêu 

cầu đơn vị không kéo dài thời gian chốt ứng viên và 

đóng hợp đồng tuyển dụng 

+Về tính linh hoạt trong tuyển dung: Quy định hiện 

nay cho phép các đơn vị linh hoạt trong tuyển dụng; 
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đồng lao động đề nghị hỗ trợ đơn vị về tính pháp lý đối với 

từng loại hợp đồng do đối tượng người lao động chủ yếu 

làm việc chuyên môn trong lĩnh vực CNTT. 

tuy nhiên Ban TCL sẽ gia tăng giám sát số lượng 

theo chỉ tiêu. 

- Về cơ sở pháp lý cho việc ký HĐ thuê khoán: HĐ 

thuê khoán việc giữa VNPT IT và đơn vị/cá nhân 

khác tuân thủ theo quy định của Bộ luật dân sự. 

3.4 Về công tác đào tạo, bồi dưỡng 

-Đề nghị Tập đoàn nghiên cứu điều chỉnh Quy chế đào 

tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định 1/QĐ-

VNPT-HĐTV-NL ngày 04/01/2017, lý do như sau: Tại 

Điều 9 về điều kiện, tiêu chuẩn cử người lao động đi đào 

tạo sau đại học có giới hạn tuổi tối đa 40 tuổi đối với lao 

động nữ và 45 tuổi đối với lao động nam. Đề nghị điều 

chỉnh theo hướng tăng tuổi của lao động nữ phù hợp với 

tuổi nghỉ hưu của người lao động theo quy định của Bộ luật 

lao động 2019. 

Trả lời kiến nghị: Ban TCNL đã báo cáo Tổng Giám 

đốc ý kiến đề xất tại tờ trình số 2110/TTr-TCNL ngày 

29/10/2021. 

Trả lời như sau: Trong giai đoạn hiện nay Tập đoàn 

đang tập trung phát triển đội ngũ nhân sự trẻ, nguồn 

CP hạn chế nên quy định về độ tuổi đi học sau đại 

học Ban TCNL đề nghị giữ nguyên như cũ. 

3.5 Về chế độ phúc lợi và hỗ trợ cho người lao động:  

Đề nghị Tập đoàn làm việc với các Bộ, Ban ngành, đề xuất 

ý kiến về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với lao động 

CNTT theo nghị quyết 41/NQ-CP ngày 26/5/2016 về chính 

sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công 

nghệ thông tin tại Việt Nam. 

 

Đến hết 12 giờ trưa ngày 30/11/2021, Ban TTND Công 

ty mẹ Tập đoàn chưa nhận được văn bản trả lời của 
Tập đoàn. 

4 Đối với đề xuất, kiến nghị tại VNPT Thanh Hóa  

4.1 Đề nghị Tập đoàn trong kế hoạch hàng năm cần duy trì chi 

phí theo định mức để đơn vị chủ động triển khai, đảm bảo 

quyền lợi người lao động, đảm bảo an toàn lao động; tăng 

chi phí may đồng phục cho người lao động, nhất là lao 

động trực tiếp để người lao động có đủ đồng phục, đảm bảo 

an toàn lao động, gìn giữ hình ảnh của VNPT. 

 

Trả lời kiến nghị: Ban TCNL đã có VB số 

6656/VNPT-TCNL-TL ngày 09/11/2021 để trả lời kiến 

nghị của VNPT Thanh Hóa 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=41%2fNQ-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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4.2 Đề nghị Tập đoàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về chi 

phí từ các nguồn sửa chữa, phúc lợi… để đơn vị có thêm 

nguồn lực cải tạo, bổ sung, sửa chữa các công trình phúc 

lợi; phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của người lao 

động, tạo động lực cho người lao động.   

 

TCNL -CĐVNPT 

Công đoàn VNPT đã có văn bản số 545/CĐVNPT-CS 

ngày 23/11/2021 V/v Trả lời kiến nghị của Ban Thanh 

tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn 

II Đối với Công đoàn VNPT  

1 Tiếp tục ủng hộ về vật chất/tinh thần đối với các đơn 

vị/người lao động đang làm việc trong vùng dịch. (Net) 

Công đoàn VNPT đã có văn bản số 545/CĐVNPT-CS 

ngày 23/11/2021 V/v Trả lời kiến nghị của Ban Thanh 

tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn 

2 Xem xét yếu tố ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong triển 

khai các nội dung công tác dân chủ cơ sở khi đánh giá chất 

lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn năm 2021. 

(Net) 

Công đoàn VNPT đã có văn bản số 545/CĐVNPT-CS 

ngày 23/11/2021 V/v Trả lời kiến nghị của Ban Thanh 

tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn 

3 Đề nghị Công đoàn VNPT (IT) Công đoàn VNPT đã có văn bản số 545/CĐVNPT-CS 

ngày 23/11/2021 V/v Trả lời kiến nghị của Ban Thanh 

tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn 

4 Đề nghị Công đoàn VNPT tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện 

về chi phí từ các nguồn sửa chữa, phúc lợi… để đơn vị có 

thêm nguồn lực cải tạo, bổ sung, sửa chữa các công trình 

phúc lợi; phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của người lao 

động, tạo động lực cho người lao động. (Thanh Hóa) 

Công đoàn VNPT đã có văn bản số 545/CĐVNPT-CS 

ngày 23/11/2021 V/v Trả lời kiến nghị của Ban Thanh 

tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn 
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