
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

             Mái ấm VNPT 

Nhân văn và thiết thực 
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Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đợt 4, dịch bùng phát từ 

27/04/2021, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, công việc của CBCNV, NLĐ và hoạt động 

SXKD của các đơn vị của VNPT trên cả nước. Đặc biệt tại các địa bàn Bắc Giang, Bắc 

Ninh là những nơi có diễn biết tình hình dịch Covid-19 phức tạp nhất. 
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     Để hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên gặp 

khó khăn do dịch bệnh; trang bị phương 

tiện bảo vệ cá nhân phòng chống, cấp phát 

các loại thực phẩm bổ sung nâng cao sức 

khỏe ......cho người lao động đang trực tiếp 

sản xuất, có khả năng tiếp xúc với nguồn 

lây nhiễm tại địa phương, Công đoàn 

VNPT đã hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng 

cho 4 đơn vị tại địa bàn Bắc Giang, Bắc 

Ninh bao gồm Công đoàn VNPT Bắc 

Giang, Bắc Ninh và TTKD VNPT Bắc 

Giang, Bắc Ninh là 25 triệu đồng/đơn vị. 

    Cùng với đó, Công đoàn VNPT đã 

hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc 

chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo 

các đối tượng cụ thể: Đoàn viên, người lao 

động là F0 đang điều trị bệnh, không vi 

phạm các quy định của pháp luật về phòng, 

chống dịch: được hỗ trợ 3.000.000đ (ba 

triệu đồng)/người; Đoàn viên, người lao 

động là F1 phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi 

cách ly tập trung theo quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, không vi 

phạm 

 

huy động tham gia phòng chống dịch Covid-19 theo 

quy định của Bộ y tế và Bệnh viện (đối tượng thuộc 

khoản 1.1 và 1.2, mục 1, văn bản 2309/VNPT-

TCNL, ngày 10/5/2021 của Tổng giám đốc Tập 

đoàn) được hỗ trợ 50.000đ (năm mươi nghìn 

đồng)/người/ngày nhưng tối đa không quá 500.000đ 

(năm trăm nghìn đồng)/người. 

     Đây là hoạt động thiết thực nhằm “chia lửa” động 

viên và tiếp sức tới các đồng nghiệp VNPT đang ở 

trong vùng dịch đảm bảo an toàn, sức khỏe và yên 

tâm công tác. Ý nghĩa lớn nhất của hoạt động này 

không nằm ở giá trị vật chất mà hơn tất cả là sự sẻ 

chia, mong muốn các đồng nghiệp được khỏe mạnh, 

có điều kiện bảo vệ sức khỏe ngay trong tâm dịch, 

góp phần động viên CBCNV yên tâm làm việc, cùng 

Tập đoàn vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu đảm bảo 

kế hoạch SXKD của đơn vị nói riêng và của VNPT 

nói chung. 

phạm các quy định của pháp luật về phòng, 

chống dịch: được hỗ trợ 1.500.000đ (một triệu 

năm trăm nghìn đồng)/người; Đoàn viên, lao 

động nữ đang mang thai; người lao động nuôi con 

nhỏ dưới 6 tuổi phải áp dụng biện pháp cách ly y 

tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền: được hỗ trợ 500.000đ (năm trăm 

nghìn đồng)/người; Đoàn viên, người lao động có 

quyết định phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại 

nhà hoặc buộc phải nghỉ việc do đang cư trú trong 

các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền mà không thể làm 

việc từ xa (đối tượng thuộc khoản b, mục 2, văn 

bản 2460/VNPT-TCNL, ngày 15/5/2021 của 

Tổng giám đốc Tập đoàn): được hỗ trợ 500.000đ 

(năm trăm nghìn đồng)/người; Đoàn viên, người 

lao động trực tiếp đi làm tại các địa điểm phải 

cách ly theo văn bản (yêu cầu) của chính quyền 

địa phương/cơ quan y tế và những người được  
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Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và có xu 
hướng ngày càng gia tăng, đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trên thế giới, 
đặc biệt tại các quốc gia trong khu vực châu Á gần và có biên giới với Việt Nam 
như Campuchia, Lào, Thái Lan, Ấn Độ. Tại Việt Nam, mặc dù về cơ bản tình hình 
dịch bệnh đã được kiểm soát tốt; tuy nhiên, khả năng dịch bệnh xâm nhập từ 
nước ngoài vào và bùng phát trở lại là rất lớn.  

\  

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
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Nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-

19, ngày 27/4/2021 Thường trực Ban Bí thư đã ban 

hành Điện gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống 

Covid-19; các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban 

cán sự đảng; đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung 

ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương về 

tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. Ngày 23/4/2021 Thủ tướng Chính phủ có 

Công điện số 541/CĐ-TTg về tăng cường thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.  

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại 

các đơn vị thuộc Tập đoàn, Ngày 29/4/2021 Tập 

đoàn có Văn bản số 2131/VNPT-VP về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, 

theo đó Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu các đơn vị 

thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:  

1. Cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ 

đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai 

trên địa bàn đơn vị.  

2. Hướng dẫn người lao động thực hiện 

nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (đeo khẩu trang khi 

đi đến trụ sở cơ quan làm việc và khi ra về; thường 

xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn 

tay; hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách tiếp 

xúc phù hợp ngoài trụ sở cơ quan; thực hiện cài đặt 

và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu 

sử dụng thiết bị di động thông minh).  

3. Căn cứ diễn biến của dịch tại địa bàn, đơn 

vị chủ động một số trang bị vật dụng y tế, phương 

tiện bảo vệ cá nhân cần thiết đối với người lao động 

để hạn chế lây nhiễm dịch Covid-19 theo hướng dẫn 

tại Văn bản số 1639/VNPT-TCNL ngày 13/4/2020 

của Tổng Giám đốc Tập đoàn, phù hợp chỉ đạo của 

chính quyền địa phương/cơ quan y tế.  

4. Trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo tăng 

cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị, chịu 

trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Tập đoàn về các 

hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Công đoàn TT&TT Việt Nam làm việc 

với Công đoàn VNPT về việc triển khai 

hoạt động công đoàn năm 2021 

Ngày 13/4/2021, Đoàn công tác của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam do 
đồng chí Tăng Thị Hoa, Phó Chủ tịch, Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công đoàn 
VNPT về việc triển khai các hoạt động công đoàn năm 2021. 
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Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Hoan, Chủ tịch 

Công đoàn VNPT, đồng chí Sần Thị Bình, Phó Chủ 

tịch Công đoàn VNPT cùng các đồng chí Trưởng các 

Ban chức năng, bộ phận của Công đoàn VNPT đã 

báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, 

kiến nghị đối với Công đoàn Thông tin và Truyền 

thông Việt Nam về các nội dung như: đẩy mạnh 

công tác chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức 

công đoàn, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng 

nghiệp vụ công đoàn, hướng về cơ sở, hỗ trợ kinh 

phí cho hoạt động tại cơ sở, các hoạt động thăm hỏi, 

hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tạo cơ chế đặc 

thù trong công tác thi đua khen thưởng cho 

CĐCSTV 

CĐCSTV lớn thuộc Công đoàn TCT VNPT-

VinaPhone, tăng tỷ lệ khen thưởng cá nhân nữ trong 

phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 

…  

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tăng Thị Hoa, 

Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam đánh giá 

cao hoạt động của Công đoàn VNPT trong những năm 

qua, kết quả hoạt động của Công đoàn VNPT là điểm 

sáng góp phần lớn vào thành công chung trong phong 

trào CNVC của Công đoàn TTTTVN. Đồng chí cũng 

ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của Công đoàn 

VNPT để tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động của 

Công đoàn TTTT Việt Nam, phù hợp với tình hình 

thực tế tại cơ sở. 
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Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-CĐTTTT ngày 

24/5/2019 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông 

Việt Nam về phát động và tổ chức triển khai phong 

trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt 

động của tổ chức Công đoàn”; Phong trào với mục 

đích phát huy trí tuệ, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn 

viên hiến kế, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn. Bên 

cạnh đó nâng cao vị thế và uy tín của tổ chức công 

đoàn. Để phong trào thực sự đi vào cuộc sống, việc 

tổ chức phong trào phải được xây dựng cụ thể, trong 

đó tổ chức phát động, đăng ký thực hiện đề tài, sáng 

kiến, sáng tạo, ký kết giao ước thi đua thực hiện 

phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong 

hoạt động của tổ chức công đoàn”. Khuyến khích 

cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách công 

đoàn đăng ký đề tài, sáng kiến liên quan đến việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công 

đoàn. 

Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

ban hành hướng dẫn số 85/CĐVNPT-CS ngày 

02/04/2021 về việc hướng dẫn phong trào thi đua “Đổi 

mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức 

Công đoàn” năm 2021 với các nội dung sáng kiến 

như Chuyển đổi số trong tổ chức công đoàn (áp dụng 

CNTT vào công tác báo cáo, quản lý đoàn viên, 

chấm điểm sáng kiến, truyền thông nội bộ...); Đổi 

mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với 

thực tế hoạt động từng cấp công đoàn; Tối ưu hóa 

nguồn lực góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2021.  

Các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền nội dung 

phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu 

quả” đến với mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, giúp 

họ nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung 

của phong trào, từ đó chủ động, tích cực, tự giác 

tham gia phong trào; từ đó làm dấy lên một phong 

trào thi đua rộng khắp và sôi nổi trong toàn đơn vị 

đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.  
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Nhằm khẳng định vai trò của gia đình đoàn viên công 

đoàn trong việc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; bảo tồn, phát huy truyền 

thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam và sự đóng 

góp tích cực, hiệu quả của gia đình đoàn viên trong việc 

hoàn thành nhiệm vụ, công việc tại đơn vị công tác.  

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn TT&TT 

Việt Nam, Công đoàn VNPT đã biểu dương, tôn vinh và 

nhân rộng các gương điển hình gia đình đoàn viên tiêu 

biểu. Đặc biệt tại VNPT, các gia đình đoàn viên tiêu biểu 

là những gia đình đạt thành tích cao trong lao động, sản 

xuất, công tác, học tập và giúp đỡ cộng đồng; vượt khó 

vươn lên, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia 

đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đã có 82 gia 

đình đoàn viên của Công đoàn VNPT được khen thưởng, 

trong đó, 01 gia đình được đề nghị khen thưởng cấp 

TLĐLĐVN; 11 gia đình được tặng Bằng khen của Công 

đoàn TT&TT Việt Nam theo Quyết định số 181/QĐ-

CĐTTTT ngày 22/04/2021 với tiền thưởng 2.000.000/gia 

đình; và 70 gia đình được tặng Giấy khen của Công đoàn 

VNPT theo Quyết định số 114/QĐ-CĐVNPT ngày 

28/04/2021 với tiền thưởng 2.000.000/gia đình. 
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Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tổ chức 

Hội nghị tôn vinh gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn 

quốc trong tháng 6 tại Hà Nội. Công đoàn TT&TT 

Việt Nam và Công đoàn VNPT ủy quyền cho các 

CĐCS tổ chức tôn vinh các gia đình tiêu biểu với 

hình thức phù hợp tại cấp Cụm hoặc cấp đơn vị. 

Công tác tôn vinh, biểu dương, lan tỏa gia đình đoàn 

viên tiêu biểu nhằm khẳng định vai trò quan trọng 

của gia đình trong các mặt hoạt động của xã hội cũng 

như thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn 

vị. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đến dự, có các đồng chí: Chủ tịch nước 

Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức 

Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, 

Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính 

trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Phạm 

Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh 

Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực QH; Nguyễn Hòa 

Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao; các 

đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch 

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, 

Trưởng Ban Dân vận T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư 

Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; nguyên  

  

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ T.Ư 

chính thức phát động Tháng hành động về ATVSLĐ 

năm 2021 với chủ đề "Tăng cường đánh giá, kiểm 

soát các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ với sự tham gia 

của an toàn vệ sinh viên". Đồng chí đề nghị các cấp, 

ngành cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo đảm 

an toàn, sức khỏe người lao động (NLĐ) trong xây 

dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai 

Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết của các cấp 

ủy. Trong đó, các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ATVSLĐ 

đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 gồm: Giảm 

tần suất tai nạn lao động 5%; giảm tần suất tai nạn 
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LỄ KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 

VÀ PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG 

HÀNH ĐỘNG AT,VSLĐ NĂM 2021 

Ngày 28/4/2021, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Chỉ đạo 
Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 
135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021) và phát động Tháng Công nhân 
2021; Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021. 

 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện Tổ chức 

Lao động quốc tế (ILO). 

Diễn văn kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế 

Lao động, phát động Tháng Công nhân năm 2021 do 

đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ 

Việt Nam trình bày, đã ôn lại truyền thống vẻ vang 

của giai cấp công nhân thế giới, trong đó có đóng 

góp của giai cấp công nhân Việt Nam và ý nghĩa to 

lớn của Ngày Quốc tế Lao động 
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lao động chết người 4,5%; giảm tần suất tai nạn lao 

động thương tật nặng 4,5%; Chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật về ATVSLĐ, chủ động và 

tăng cường sự tham gia của NLĐ, đặc biệt là lực 

lượng an toàn, vệ sinh viên trong kiểm soát các nguy 

cơ, rủi ro mất ATVSLĐ tại nơi làm việc, nhất là 

trong điều kiện thường xuyên phòng, chống dịch 

Covid-19… 

 

 

đầu trong lịch sử nước ta tổ chức mít tinh trọng thể 

kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức tại Hà 

Nội với sự tham dự của 20 vạn nhân dân lao động… 

Ghi dấu hành trình 10 năm, Tháng Công nhân 

năm 2021 được Tổng LĐLĐ Việt Nam chính thức 

phát động với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, 

phát triển" với bốn nhóm hoạt động, trong đó, trọng 

tâm là Chương trình "75 nghìn sáng kiến - vượt khó, 

phát triển" hướng về Tháng Công nhân, chào mừng 

ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cùng đất nước 

vượt khó trong bối cảnh cả nước chung tay thực hiện 

mục tiêu kép, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

vào cuộc sống. Năm 2021 là năm thứ hai Ban Chỉ 

đạo Tháng hành động về ATVSLĐ T.Ư phối hợp 

Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động Tháng Công nhân - 

Tháng hành động về ATVSLĐ trong toàn quốc.  

Tại buổi lễ, Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ 

trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng  

 

1/5. Sau khi đất nước giành 

được độc lập, ngày 18-2-1946, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc 

lệnh số 22c quy định ngày 1-5 

là một trong những ngày lễ 

chính thức của nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa. Ngày 

29/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ký Sắc lệnh số 56 quy 

định công nhân lao động 

(CNLĐ) được hưởng lương 

ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao 

động 1/5. Ngày 1/5/1946, lần  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến Lễ phát động Tháng Công 

nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021. 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước 

Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới toàn bộ công 

nhân viên, NLĐ trong cả nước. Đồng thời nhấn 

mạnh: Trong tiến trình phát triển của cách mạng, 

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan 

tâm, chăm lo đặc biệt tới giai cấp công nhân, NLĐ 

và tổ chức công đoàn. Giai cấp công nhân Việt Nam 

không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, 

đặc biệt là sau 35 năm đổi mới, đang có mặt trong tất 

cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực 

lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước 

và thực hiện khát vọng dân tộc. Chủ tịch nước đề 

nghị tổ chức công đoàn sớm xây dựng chương trình 

hành động của Công đoàn Việt Nam thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm khoa học, cụ 

thể, khả thi, tập trung lựa chọn các nội dung liên 

quan trực tiếp đến lao động, công đoàn, phát triển 

kinh tế, phúc lợi xã hội, phát huy vai trò nòng cốt, 

tiên phong của giai cấp công nhân và đội ngũ 

CNVCLĐ cả nước trong triển khai đưa Nghị quyết 

của Đảng vào cuộc sống...  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen tặng bốn tập thể, cá nhân; Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng 05 Cờ thi đua;  
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng 05 Cờ thi đua 

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ 

quyết định trao Bằng khen tặng bốn tập thể, cá nhân; 

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng 05 Cờ thi đua; Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng 05 Cờ 

thi đua nhằm ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai 

công tác ATVSLĐ, trong đó Tập đoàn có 02 đơn vị 

có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai công 

tác ATVSLĐ vinh dự được nhận Cờ của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội và Tổng LĐLĐ Việt 

Nam là VNPT Tiền Giang và Công đoàn VNPT 

Hưng Yên. 
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 Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy 10 chữ vàng truyền thống của Ngành  “Trung 

thành – Dũng cảm-Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa tình”, cụ thể là vai trò chăm lo đời sống 

tinh thần cho đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn. Ngày 23/4/2021, Công 

đoàn TT&TT Việt Nam phối hợp với VNPT địa bàn Lào Cai tổ chức Chương trình gặp 

mặt và tặng quà cho người lao động VNPT địa bàn Lào Cai nhân tháng công nhân. 
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Đến dự với Chương trình có sự hiện diện  

của Đồng chí Chu Văn Bình - Chủ tịch 

Công đoàn TT&TT Việt Nam; Đồng chí 

Trần Vũ Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn 

TT&TT Việt Nam cùng các đồng chí 

Lãnh đạo các Ban, Văn Phòng Công đoàn 

TT&TT Việt Nam và các đồng chí Lãnh 

đạo chuyên môn, Công đoàn VNPT địa 

bàn Lào Cai. 

 

         Tại chương trình, Lãnh đạo Công 

đoàn TT&TT Việt Nam đã động viên và 

trao tặng những xuất quà đặc biệt cho 

những người lao động VNPT có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn Lào Cai, đồng 

thời khích lệ địa bàn và người lao động 

VNPT tiếp tục phát huy năng lực hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD trên địa 

bàn. 
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Ngày 25/4/2021, VNPT Cao Bằng tổ chức trao tặng nhà “Mái ấm VNPT” cho 
Đ/c Phan Duy Vượng, nhân viên Kỹ thuật, TTVT TP. Cao Bằng, VNPT Cao Bằng. 

Trao tặng “M‟i ấm VNPT” cho người lao động có ho„n c†nh đặc biệt khó khăn 

 

Đến dự lễ trao tặng có Đ/c Bùi Văn Hoan, Chủ 

tịch Công đoàn VNPT; Đại diện Lãnh đạo chuyên môn, 

công đoàn VNPT Cao Bằng và gia đình Đ/c Phan Duy 

Vượng. 

Đ/c Phan Duy Vượng có vợ mất sớm hiện đang 

phải nuôi 02 con nhỏ và 01 cháu nhỏ (Con anh trai đã 

mất, vợ đi làm ăn xa) và 01 mẹ già. Ngôi nhà sinh sống 

qua thời gian dài bị dột nát, thu nhập hàng tháng phải lo 

chi phí sinh hoạt cho 05 người trong gia đình nên chưa 

có điều kiện để sửa chữa lại nhà. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đ/c Bùi Văn Hoan đã gửi 

những lời động viên, chia sẻ và mong muốn trong thời 

gian tới Đ/c Phan Duy Vượng sẽ cố gắng nỗ lực hơn 

nữa, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. 

 

 Tại buổi lễ trao tặng “Mái ấm VNPT”, Đ/c 

Phan Duy Vượng bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo 

Tập đoàn, lãnh đạo Công đoàn VNPT và lãnh đạo 

Chuyên môn, Công đoàn VNPT Cao Bằng đã luôn quan 

tâm, chăm lo đời sống của người lao động và hứa sẽ 

tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao góp 

phần cùng đơn vị hoàn thành kế hoạch SXKD trong 

năm 2021 và những năm tiếp theo. 

 Việc trao tặng “Mái ấm VNPT” cho người lao 

động có hoàn cảnh khó khăn mang một ý nghĩa nhân 

văn sâu sắc, giúp người lao động vững tin, yên tâm 

công tác và vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong 

cuộc sống. 

 

Đ/c Bùi Văn Hoan, Chủ tịch Công đoàn VNPT trao tặng “Mái ấm VNPT” cho người lao động 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nữ chiến binh Ninh Thuận tiên phong, thay đổi 

trong chuyển đổi số 

 

Ngay từ những tháng đầu năm 

2021, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục bùng 

phát, do đó tầm quan trọng trong việc 

chuyển đổi số của toàn khách hàng 

VNPT nói chung và các khách hàng của 

VNPT Ninh Thuận nói riêng là điều rất 

cần thiết. 

Xác định được tầm quan trọng 

của việc chuyển đổi số là tất yếu cho sự 

tồn tại và phát triển của doanh nghiệp và 

để góp phần thành công cho chuyển đổi 

số doanh nghiệp mỗi cá nhân, cán bộ 

nhân viên đơn vị đều tự bản thân phải 

chuyển đổi, phù hợp với môi trường văn 

hóa mới trong thời đại số. 

Bản thân tôi là lao động khối 

gián tiếp, nhưng hàng tháng TTKD vẫn 

giao chỉ tiêu như phát triển MNP, bán 

gói 
gói Data,  đặc biệt  đẩy mạch các dịch vụ chuyển 

đổi số trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công 

nghiệp công nghệ cao, … 

Do đó, hàng ngày ngoài những công việc 

chuyên môn, tôi luôn tìm kiếm những khách hàng 

thân quen của tôi rồi phân ra thành 2 nhóm khách 

hàng là cá nhân làm những công việc nội trợ, buôn 

bán tự do…và khách hàng là cá nhân làm ở các sở 

ban ngành hoặc là công ty, doanh nghiệp ….   

Sau khi có được những nhóm khách hàng, tôi luôn 

sắp xếp những thời gian rảnh, những ngày nghỉ để 

tìm gặp các khách hàng để tư vấn, tiếp xúc, thuyết 

phục các khách hàng nếu mạng khác thì vận động 

chuyển qua sử dụng VNPT và đăng ký các gói cước 

chu kỳ dài, nếu khách hàng đang xài mạng 

Vinaphone thì tư vấn những ưu thế khi sử dụng các 

gói cước theo chu kỳ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng  

phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Ngoài 

việc, đẩy mạnh phát triển dịch vục mobile Data, các 

dịch vụ số trên nền tảng MyTV, phát triển ứng 

dụng MyTV OTT…  Tôi còn giới thiệu hệ sinh thái 

sản phẩm dịch vụ số của VNPT như tư vấn sử dụng 

ứng dụng VNPT PAY và trải nghiệm  hệ sinh thái số 

VNPT Digilige…. 

Bên cạnh đó, tôi thường xuyên thường xuyên 

lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… để 

cập nhật thông tin post bài, giới thiệu các chương 

trình KM , các gói cước ưu đãi …, chủ động kết bạn 

với những người cùng sở thích, địa phương… Thao 

tác này rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, vì thời 

đại này khách hàng chủ yếu nói chuyện trên Zalo , 

Facebook nên khi cần hỏi gì đó khách sẽ nhắn qua 

zalo, Facebook cho mình, rất dễ tiếp cận và làm thân 

với khách. 

Với chiến lược phát triển trong kỷ nguyên 

mới, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển 

không ngừng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 

Toàn CBCNV-NLĐ của  Trung tâm Kinh doanh 

VNPT-Ninh Thuận  đã và đang từng bước chuyển 

đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống 

sang nhà cung cấp dịch vụ số. 

Thu Hoài – TTKD VNPT Ninh Thuận 
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Kỹ năng chụp ânh đẹp bằng điện thoại 

di động dành cho cán bộ công đoàn 

 

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông công 

đoàn về chế độ, chính sách mới của Đảng, nhà 

nước và tổ chức công đoàn hướng tới đoàn 

viên, người lao động; đồng thời tiếp tục nâng 

cao chất lượng hoạt động công đoàn, đặc biệt 

trang bị các kỹ năng cụ thể phục vụ công tác 

tuyên truyền cho cán bộ công đoàn cơ sở trong 

giai đoạn tới. Ngày 12,13/04 và 25,26/04 vừa 

qua, cán bộ công đoàn VNPT đã tham gia 

chương trình Tập huấn công tác Tuyên giáo và 

Thi đua khen thưởng năm 2021. 

Trong 02 ngày, các đại biểu sẽ được phổ biến 

Tổng quan Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019. 

Những nội dung mới, nội dung sửa đổi, bổ sung 

của Bộ luật liên quan trực tiếp đến người lao 

động; Thực trạng công tác thi đua, khen thưởng; 

một số thay đổi trong quy chế  thi đua khen 

thưởng;  Hướng dẫn kỹ năng chụp ảnh trên 

Smartphone phục vụ công tác tuyên truyền. 

Sau đây, BBT chia sẻ cùng quý bạn đọc một số kỹ 

thuật nhiếp ảnh để có những bức ảnh đẹp dùng để 

truyền thông cũng như lưu giữ khoảnh khoắc. 

1. Chọn ánh sáng thích hợp 

Cần tận dụng nguồn sáng để giúp khung hình của 

bạn sáng hơn, chọn điểm lấy nét phù hợp, và tốt 

nhất là bạn hạn chế chụp ngược sáng nếu điện 

thoại của bạn không hỗ trợ chuyên nghiệp điều 

này. Nếu ánh sáng phát ra từ sau đối tượng, bản 

thân đối tượng trong tấm ảnh sẽ rất tối, mờ và các 

phần khác có thể bị lóa.  

2. Chú ý bố cục 

Do camera điện thoại là phương tiện chớp những 

khoảnh khắc bất ngờ nên một số người giữ thói 

quen chụp mà không chú trọng lắm đến bố cục, 

khiến các đối tượng trong ảnh không nằm ở vị trí  

 

quang, máy ảnh trên điện thoại phần lớn sử dụng 

zoom kỹ thuật số. Hiệu ứng của zoom kỹ thuật số 

làm giảm kích thước ảnh và khiến ảnh trông nhiều 

muỗi hơn, đặc biệt với các điện thoại tầm thấp. Bạn 

có thể hạn chế được điều này bằng cách tiến gần 

hơn đến chủ thể cần chụp và tránh zoom khi không 

cần thiết. 

8. Chụp thật nhiều 

Có vẻ khá tốn công khi lựa ảnh nhưng thao tác này 

sẽ giúp bạn có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời được 

lưu giữ hơn. Bạn nên chụp nhiều hơn một tấm ở các 

góc chụp và ánh sáng khác nhau để tìm ra tấm ảnh 

đẹp nhất. Nên nhớ, ảnh nhìn trên màn hình điện 

thoại có thể long lanh song khi đổ ra máy tính lại 

trông khá khác biệt, nếu không muốn nói một trời 

một vực. 

Hy vọng với một vài tuyệt chiêu trên, bạn sẽ có 

những tấm ảnh đẹp một cách thật chuyên nghiệp. 

Một số hình ảnh của cán bộ công đoàn VNPT tham 

gia tập huấn: 
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gây chú ý đập vào mắt người xem. Mặc dù sau đó 

bạn có thể cắt lại bức ảnh nhưng một bố cục hài hoà 

giữa nền và đối tượng sẽ giúp bạn đỡ bối rối hơn khi 

xem lại. 

3. Dùng toàn bộ khung hình 

Như đã nói ở trên, hãy chụp một bức ảnh rộng, bao 

gồm khung cảnh, sau đó bạn có thể thoải mái cắt bớt 

cảnh không cần thiết chứ đừng chỉ chụp mỗi riêng 

đối tượng. Đôi khi, chính sự hòa hợp hay tương 

phản giữa đối tượng với khung cảnh mới tạo nên sự 

đặc sắc cho bức ảnh. 

4. Không đặt đối tượng ở chính giữa bức ảnh 

Nguyên tắc “kinh điển” trong chụp ảnh là tránh để 

đối tượng ở vị trí trung tâm. Theo nguyên tắc “chia 

ba”, người ta chia chiều dọc và ngang của tấm ảnh 

định chụp làm ba phần bằng nhau. Đối tượng nằm ở 

4 điểm giao thoa giữa các đường kẻ trong hình mới 

thể hiện được nhiều cảm xúc nhất. 

5. Tránh ánh sáng yếu, ánh sáng ngược, căn 

chỉnh độ sáng của ảnh 

Điện thoại thiếu chức năng chỉnh sáng hay đèn flash 

phụ trợ. Điện thoại chỉ chụp nhanh trong điều kiện 

đủ sáng. Do đó, người chụp phải tự lợi dụng ánh 

sáng sẵn có như đèn, tia nắng. Nếu hình ảnh trên 

màn hình điện thoại lúc đang quay chụp quá sáng 

hoặc quá tối, bạn hãy cố gắng điều chỉnh độ sáng 

này trước khi chụp bẳng cách thêm/bớt nguồn sáng 

ngoài. 

Nếu ánh sáng phát ra từ sau đối tượng, bản thân đối 

tượng trong tấm ảnh sẽ rất tối, mờ và các phần khác 

có thể bị lóa. Do đó, nên để nguồn sáng ở sau người 

chụp, có thể hắt theo nhiều phương khác nhau. 

6. Không đứng quá xa đối tượng 

Nguyên tắc này không trái với yêu cầu “Dùng toàn 

bộ khung hình”. Nếu bạn phải chụp một đối tượng 

nhỏ, sự rõ nét cần được đảm bảo và lúc này khoảng 

cách phải đủ gần, từ 90 cm – 1,2 m. 

7. Không nên dùng zoom 

Không như máy ảnh thông thường dùng zoom  
 

17 


