
 
CÔNG ĐOÀN VNPT HỖ TRỢ, CHĂM LO CHO ĐOÀN VIÊN 

Tại các đơn vị trong tâm dịch Covid-19 tháng 2/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đợt 3, dịch 

bùng phát từ 27/01/2021, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, công việc của 

CBCNV, NLĐ và hoạt động SXKD của các đơn vị tại Hải Dương, 

Quảng Ninh, Gia Lai, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nói chung và đặc 

biệt các đơn vị của VNPT trên địa bàn nói riêng. 
 

 

   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 lên tới 440 triệu đồng cho 10 đơn vị 

tại địa bàn Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Hà 

Nội và TP. Hồ Chí Minh bao gồm Công đoàn 

VNPT Hải Dương và TTKD VNPT Hải Dương là 

100 triệu/đơn vị; Công đoàn VNPT Quảng Ninh, 

Gia Lai, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và TTKD 

VNPT Quảng Ninh, Gia Lai, Hà Nội, TP.Hồ Chí 

Minh là 30 triệu/đơn vị. 

   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 

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. 

 

 



 

Dịch Covid-19 lần thứ 3 bùng phát tại Hải Dương đã sang 

ngày thứ 30, thật gian nan và đầy thử thách. Chính quyền Tỉnh và 

Ngành Y tế đã áp dụng các biện pháp truy vết, xét nghiệm, khoanh 

vùng cách ly, giãn cách xã hội trong toàn tỉnh theo chỉ thị 16 của 

Chính phủ. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngay từ khi chính quyền công bố ca Covid-

19 đầu tiên tại thành phố Chí Linh, xác định đợt 

dịch lần thứ 3 này có yếu tố dịch tễ rất phức tạp nên 

Lãnh đạo VNPT Hải Dương đã chỉ đạo kích hoạt hệ 

thống phòng chống dịch Covid-19 theo phương án 

đơn vị đã xây dựng, với phương châm vừa đảm bảo 

an toàn cho người lao động vừa đẩy mạnh nhiệm vụ 

SXKD, các Trung tâm tổ chức biên chế lao động 

theo từng địa bàn, từng nhóm làm việc, dự phòng và 

thực hiện quy trình cấp phát vật tư, thiết bị, hạn chế 

tối đa tiếp xúc trực tiếp để phòng tránh lây nhiễm 

chéo trong đơn vị, tuyên truyền cho CBCNV, NLĐ 

luôn vững vàng tư tưởng, không hoang mang sợ hãi, 

tâm thế sẵn sàng, nhưng tuyệt đối không chủ quan 

coi thường, và đặc biệt Chuyên môn - Công đoàn 

Viễn thông Hải Dương đã trang bị đầy đủ phương 

tiện bảo vệ cho người lao động để yên tâm khi tác 

nghiệp trong bệnh viện, khu cách ly, khu phong tỏa, 

ngoài tiền lương còn hỗ trợ thêm kinh phí cho người 

lao động để đảm bảo có sức khỏe tốt nhất tham gia 

sản xuất kinh doanh. 

 

hành của chính quyền từ tỉnh xuống huyện, thị xã, 

phường, cung cấp mạng lưới thông tin phục vụ các 

bệnh viện dã chiến, trong và ngoài khu cách ly, các 

khu công nghiệp, hỗ trợ công tác điều tra truy vết, xét 

nghiệm phát hiện ca bệnh, với tinh thần “Nhanh 

chóng - chính xác - an toàn - tiện lợi - văn minh”, 

đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, về hạ tầng VT-

CNTT, đồng thời đã phát triển rất tốt dịch vụ VT-

CNTT trên địa bàn, được chính quyền các cấp và nhân 

dân đánh giá cao, các Trung tâm đều đảm bảo an toàn, 

không có trường hợp nào bị F0, không có cá nhân nào 

vi phạm quy định về phòng chống dịch. Đó là những 

thắng lợi rất thiết thực cả về hình ảnh, thương hiệu 

VNPT, cả về kết quả SXKD đã đạt được trên địa bàn, 

và trên hết, người VNPT đã khẳng định và đang viết 

tiếp những chiến công, tô đẹp thêm truyền thống vẻ 

vang của các thế hệ tiền bối “Trung thành- Dũng 

cảm-Tận tụy-Sáng tạo-Nghĩa tình”. 

Thực tế trong suốt thời gian qua, người 

VNPT địa bàn Hải Dương đã nỗ lực thực hiện rất tốt 

công việc được giao, không quản ngày đêm, bám sát 

địa bàn, triển khai hệ thống thông tin phục vụ điều 

Tình hình dịch bệnh đã bớt căng thẳng, cơ 

bản vẫn trong tầm kiểm soát của Chính quyền và 

Ngành Y tế, người lao động buộc phải quen với điều 

kiện lao động trong tình hình mới, nền kinh tế mở, 

dịch bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào, bất 

kỳ khu vực nào.  

Trong bất cứ hoàn cảnh nào Người VNPT 

luôn bình tĩnh, tự tin, không chủ quan, tuân thủ 

nghiêm quy trình làm việc và sinh hoạt an toàn thì 

mọi vấn đề sẽ trở lên bình thường. Dịch bệnh xảy ra, 

bản lĩnh và phẩm chất Người VNPT vì cộng đồng 

được bộ lộ rõ, luôn tri ân, sẻ chia, đồng hành cùng 

khách hàng, cùng chính quyền và người dân đẩy lùi 

dịch bệnh.  

Sự quyết liệt, thống nhất trong hành động từ 

Lãnh đạo Viễn thông và TTKD VNPT Hải Dương tới 

mỗi thành viên VNPT, trên từng vị trí công việc đảm 

nhiệm, luôn tâm niệm cố gắng làm tốt hơn nữa công 

việc của mình, chắc chắn chúng ta sẽ phòng chống 

dịch bệnh thành công, sẽ có thêm nhiều khách hàng 

mới, thêm nhu nhập, thêm niềm vui và hạnh phúc 

vẹn toàn. 

Niềm tin và hy vọng một ngày gần nhất dịch 

Covid-19 lần thứ 3 tại Hải Dương sẽ được xử lý hoàn 

toàn, để mọi gia đình có cuộc sống yên vui, an lành, 

hạnh phúc và chúng ta luôn tự hào “Tôi là người 

VNPT”.                                                                                    



 

Công Đoàn VNPT và CĐCS 

đồng hành cùng người lao động có hoàn cảnh khó khăn 
đón Tết Tân Sửu 

         Đây là một trong những hoạt động thiết thực 

nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm, chăm lo tốt 

hơn cho đời sống đoàn viên, người lao động, đặc 

biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua 

đó khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn là “tổ 

ấm”, là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi 

ích của đoàn viên, người lao động. Kính mời quý 

độc giả cùng theo dõi một số hình ảnh tại các địa 

phương: 

 

      Nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đoàn viên công 

đoàn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đảm bảo người lao động đều được vui Tết, đón Xuân 

đồng thời, tạo động lực khích lệ, động viên CBCNV, người lao động ngày càng làm việc có 

năng suất, chất lượng cao hơn và gắn bó với Tập đoàn và tổ chức Công đoàn, nhân dịp Tết 

nguyên đán Tân Sửu 2021, Công đoàn VNPT ủy quyền cho các Công đoàn các đơn vị phối hợp 

với chuyên môn trao tặng quà cho 350 CBCNV có hoàn khó khăn với số tiền 350.000.000đ. 

      Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Chuyên môn 

– Công đoàn VNPT Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, tặng 

quà và chúc tết CBCNV bị mắc bệnh hiểm nghèo và 

những gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn. 

 

   

Có 51 CBCNV là những người mắc bệnh hiểm nghèo 

hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn được thăm hỏi, 

tặng quà trong dịp này. Trong đó có 21 CBCNV đặc 

biệt khó khăn được nhận quà từ Công đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam.  

  

Thay mặt lãnh đạo chuyên môn và công đoàn, ông 

Nguyễn Hữu Thống – Chủ tịch Công đoàn VNPT  

 Tại Lai Châu: 

 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 

Chuyên môn cùng Công đoàn Viễn thông Lai Châu 

đã tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động và 

đặc biệt thăm hỏi động viên những gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

 Tại Hà Nội: 

 



 

 

Bên cạnh hoạt động tổ chức gặp mặt, tặng quà thăm 

hỏi CBCNV, người lao động, Chuyên môn và công 

đoàn Viễn thông Lai Châu đã hỗ trợ tặng quà cho 

45 cộng tác viên và 176 hộ gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hỗ trợ là 

70.700.000 đồng. Đây là hoạt động thường niên, 

thiết thực nhằm động viên người lao động yên tâm 

công tác, thực hiện chính sách An sinh xã hội tại 

tỉnh. 

 Tại Hà Giang: 

Nhằm động viên, khích lệ người lao động, nhất là 

người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết 

nguyên đán năm 2021, đại diện Chuyên môn – 

Công đoàn Viễn thông Hà Giang đã đi thăm, chúc 

Tết và tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn. 

Ngoài phần quà hỗ trợ từ Công đoàn VNPT, Viễn 

thông Hà Giang cũng tặng mỗi gia đình 01 suất quà 

trị giá 500.000đ. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng 

những tình cảm sâu sắc của người VNPT. 

 

 

Hà Nội đã thăm hỏi và chuyển số tiền trích trong quỹ 

chính sách xã hội VNPT Hà Nội  1.000.000đ/ người 

tới những người lao động có bệnh hiểm nghèo, tai 

nạn lao động, động viên họ vượt qua khó khăn để 

nhanh chóng trở lại với công việc và cuộc sống 

thường ngày. 

  

Đây là những hoạt động thường xuyên của VNPT Hà 

Nội và Công đoàn VNPT Hà Nội, thể hiện truyền 

thống nghĩa tình của người VNPT. 

 



 

 

      Công đoàn VNPT Hải Phòng đã đề 

xuất với Lãnh đạo Chuyên môn tặng quà 

cho người lao động nhân dịp Tết nguyên 

đán thiết thực, phù hợp với điều kiện dịch 

bệnh đã bùng phát trở lại, một số địa 

phương lân cận đã có những vùng phải 

phong tỏa, giãn cách xã hội dài ngày. Quà 

Tết cho người lao động năm nay vừa phải 

thiết thực, vừa trang trọng, đảm bảo nhận 

diện thương hiệu để người lao động có 

thể đem về gia đình cả giá trị vật chất  và 

niềm tự hào về doanh nghiệp mình đang 

gắn bó. Chính vì vậy, các cán bộ công 

đoàn của Viễn thông Hải Phòng đã tận 

tâm, lựa chọn dù hết sức vất vả vì hộp 

quà Tết chẳng giống bất cứ nơi đâu của 

mình. Thay vì đặt một đơn vị có sẵn cung 

cấp trên thị trường, Quà Tết dành cho 

người lao động tại VNPT Hải Phòng có vị 

mặn mòi đặc trưng của Hải Phòng như 

nước mắm Cát Hải, bánh đa cua truyền 

thống, nước cốt xương gà và đồ tiếp 

khách dịp Tết, vừa thuận tiện sử dụng vừa 

thiết thực trong điều kiện dịch bệnh. Hộp 

quà tết trị giá 800.000 đ trong đó Công 

đoàn VNPT Hải Phòng đã chi 50% kinh 

phí cùng chuyên môn để tặng quà cho 

người lao động. 

 
       Sau bao vất vả, từ thiết kế hộp quà, đặt hàng các nhà cung 

cấp, in ấn, đóng gói, món quà đã đến tay người lao động. Nhận 

được hồi đáp rất vui vẻ dí dỏm từ người lao động trên 

facebook, diễn đàn nội bộ như “thiết thực”, “đầm tay”, “đẹp từ 

nội thất đến ngoại thất” “đủ cả thanh tao lẫn muối mắm”, 

những cán bộ công đoàn thấy thật ấm lòng.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dự án CSDLQG về dân cư: Một chiến dịch  

“QUYẾT LIỆT – THẦN TỐC – HIỆU QUẢ” 
 

      Triển khai trong 5 tháng trên quy mô toàn quốc tại 63 tỉnh thành phố, 700 
quận huyện, hơn 11.000 phường xã, Tập đoàn đã thực sự tạo nên kỳ tích với Dự 
án Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư khi hoàn thành một khối lượng 
công việc khổng lồ trong khoảng thời gian thần tốc.   

 Quyết liệt triển khai thần tốc 

CSDLQG về dân cư là một trong 6 CSDLQG quan 

trọng nhất để xây dựng chính phủ điện tử hướng tới 

Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số tại Việt 

Nam. Đồng thời là nền tảng, cung cấp dữ liệu cho 

tất cả các ngành, lĩnh vực khác, trong đó có Hệ 

thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Hệ thống 

góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước, phục vụ hiệu quả công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, hướng tới xây dựng 

Chính phủ điện tử. 

Ngày 11/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó GĐ VNPT 

IT, Trưởng Ban triển khai dự án: “Về phát triển 

phần mềm, Tập đoàn đã huy động lực lượng chính 

là các bộ phận phát triển phần mềm từ VNPT IT, 

đồng thời huy động các nhân lực có chất lượng cao 

nhất từ các VNPT tỉnh, thành phố về Hà Nội tập 

trung phát triển 13 module phần mềm cho dự án. Về 

kênh truyền, VNPT ngay lập tức tiến hành triển 

khai khảo sát hơn 11.000 kênh truyền đến các địa 

điểm lắp đặt thiết bị địa phương và đảm bảo trong 

tháng 2 chúng tôi có thể cung cấp toàn bộ dịch vụ từ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quyết định số 366 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự 

án. Đến ngày 20/7/2020, Dự án này đã được phát 

động triển khai trên toàn quốc. 

Để triển khai dự án mang tầm vóc lịch sử và chưa 

có tiền lệ từ trước đến nay, Bộ Công An đã lựa chọn 

Nhà thầu liên danh VNPT-HADIC-GTEL ICT, 

trong đó, Tập đoàn giữ vai trò chủ trì thiết kế và xây 

dựng Hệ thống CSDLQG về dân cư. Tập đoàn nhận 

nhiệm vụ triển khai toàn bộ phần mềm liên quan 

đến dự án, một phần trung tâm dữ liệu chính, toàn 

bộ đường truyền và các thiết bị địa phương. 

Với VNPT đây là bài toán vô cùng phức tạp không 

chỉ bởi quy mô, thời gian gấp rút mà còn bởi những 

yêu cầu khắt khe của Bộ Công an đặt ra về các hạng 

mục công việc đặc biệt là bảo đảm an toàn, an ninh 

bảo mật cấp độ 4 và làm chủ công nghệ. 

Trước khi bắt tay triển khai dự án, Tập đoàn đã thiết 

lập một hệ thống quản lý dự án xuyên suốt từ Tập 

đoàn xuống địa phương. Đồng thời,  thành lập Ban 

chỉ đạo do Chủ tịch HĐTV, TGĐ Tập đoàn là 

Trưởng ban chỉ đạo và từng lĩnh vực cụ thể có thành 

viên Ban chỉ đạo, thành lập Ban triển khai dự án do 

Phó GĐ VNPT IT Nguyễn Trọng Nghĩa là Trưởng 

ban triển khai. Ban triển khai dự án có nhiệm vụ lập 

kế hoạch triển khai, theo dõi, giám sát việc triển 

khai các kế hoạch từ khâu sản xuất phần mềm đến 

khâu triển khai thiết bị tại hai trung tâm dữ liệu và 

đến các nấc triển khai công việc tại địa phương. 

địa phương lên đến các Trung tâm dữ liệu. Để triển 

khai các thiết bị về địa phương, VNPT đã đẩy 

nhanh tiến độ mua sắm, hợp lý hóa trong khâu giao 

nhận, bàn giao và cấu hình thiết bị ở địa phương, 

đến thời điểm này, toàn bộ thiết bị đã về hơn 11.000 

điểm lắp đặt, sẵn sàng cho việc cung cấp dịch vụ và 

nối dịch vụ cho lực lượng cảnh sát hành chính truy 

cập. Bên cạnh đó, từ đầu tháng 12 đến nay, VNPT 

đã tổ chức đào tạo 550 lớp cho hơn 12.000 cán bộ 

cảnh sát quản lý hành chính trên cả nước, đào tạo để 

sử dụng, chuyển giao phần mềm cho hơn 23.000 

cán bộ chiến sỹ.” 

Để thực hiện toàn bộ khối lượng công việc khổng lồ 

trong thời gian ngắn như vậy, đòi hỏi tinh thần, thái 

độ làm việc hết sức nghiêm túc, nhiệt tình từ đội 

ngũ phát triển. Trong vòng 5 tháng, Tập đoàn đã 

huy động hơn 1.000 nhân sự tham gia, tất cả đều 

“căng mình” cùng Tập đoàn triển khai chiến dịch. 

Là trưởng nhóm phân tích nghiệp vụ của CSDLQG 

về dân cư, chị Đặng Thu Liên cho biết: “ Chúng tôi 

đã thực hiện bất kể ngày hay đêm, ngày nghỉ hay 

ngày lễ, có giai đoạn anh em thực hiện dự án đến 20 

tiếng 1 ngày để đáp ứng được tiến độ và yêu cầu 

của bài toán đặt ra. Toàn bộ cán bộ của dự án nói 

riêng và VNPT nói chung có một tinh thần làm việc 

cực kỳ cao độ và quyết liệt mới có thể triển khai 

được dự án”. 

Cùng với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án lớn, 

tinh thần sẵn sàng đương đầu khó khăn thử thách, 

hết mình với công việc, chính là yếu tố then chốt tạo 

nên thành công của dự án lịch sử này. 

 Hiệu quả từ dự án 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSDLQG về dân cư khi chính thức được đưa vào 

khai thác sẽ có tác động tích cực đến nhiều mặt hoạt 

động của đất nước. 

Đối với công tác quản lý nhà nước: Giảm chi phí 

giấy tờ, thời gian xác minh, đi lại cho công dân; 

Giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng các Cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành và việc lưu hồ sơ. 

Đối với nền kinh tế: giúp giảm chi phí về thời gian 

chuẩn bị đơn, tờ khai khoảng 369,8 tỷ đồng; không 

phải xuất trình đơn, tờ khai khoảng 4.248 tỷ/năm; 

các CSDL chuyên ngành  không phải nhập dữ liệu 

công dân giảm khoảng 246 tỷ đồng. Tổng chi phí 

tiết kiệm được là 4.864 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, dự án CSDLQG về dân cư đã giảm 

được 204 tỷ đồng kinh phí gói tổng thầu; Dự án sản 

xuất, cấp và quản lý CCCD giảm được 1.015 tỷ 

đồng so với dự toán trình Thủ tướng CP phê duyệt. 

 Đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm 

và bảo vệ quốc phòng, an ninh: giúp giảm tình trạng 

làm giả tài liệu, giấy tờ CCCD; trốn thuế; trục lợi 

bảo hiểm; công tác truy bắt, truy tìm đồng bộ, 

nhanh chóng. 

CSDLQG dân cư kết nối tích hợp với Cổng dịch vụ 

công quốc gia cho phép khai thác Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư thông qua kết nối Internet, đồng 

thời, có khả năng tích hợp và liên thông quốc tế với 

các hệ thống của các quốc gia khi có yêu cầu thực 

hiện thủ tục hành chính công, cải cách triệt để các 

thủ tục hành chính rườm rà, sách nhiễu. 

Với tính năng kết nối, chia sẻ thông tin về dân cư 

với các CSDL chuyên ngành của các ngành, lĩnh 

vực trên toàn quốc, Hệ thống CSDLQG về dân cư 

sẽ làm tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin 

về dân cư, hạn chế tối đa sự trùng lặp thông tin của 

các CSDL chuyên ngành, góp phần làm giảm khối 

lượng hồ sơ giấy tờ đang lưu trữ, giảm thiểu các chi 

phí cho xã hội. Người dân có thể thực hiện thủ tục 

hành chính tại cơ quan hành chính gần nhất. 

Hệ thống CSDLQG về dân cư và Hệ thống sản xuất, 

cấp và quản lý CCCD đã tạo sự đổi mới căn bản về 

tổ chức hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo 

hướng hiện đại, phù hợp với xu hướng công nghệ 

số, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, xóa nhòa 

khoảng cách về địa giới hành chính. 

Khẳng định về tính sẵn sàng của dự án, Chủ tịch 

HĐTV, TGĐ Tập đoàn Phạm Đức Long nhận định: 

“VNPT cùng các đối tác trong liên danh đã xây 

dựng và triển khai một cách bài bản, thận trọng nhất 

với những công nghệ tốt nhất và đảm bảo hệ thống  

được tuân thủ tiêu chuẩn cấp độ 4 về an ninh , an 

toàn thông tin theo quy định của Chính phủ . Với 

kinh nghiệm triển khai nhiều dự án trọng yếu của 

Chính phủ , VNPT đã tập trung tối đa nguồn lực , 

huy động đội ngũ kỹ sư có trình độ cao nhất Tập 

đoàn và 63 tỉnh thành phố cùng của đối thủa trong 

Liên danh quyết liệt triển khai dự án với tiến độ 

thần tốc, hiệu quả. Trong vòng 5 tháng, từ thảng 

9/2020 đến tháng 2/2021, VNPT đã triển khai xong 

toàn bộ hạ tầng kết nối , tích hợp hệ thống và triển 

khai các phần mềm ứng dụng cũng như tổ chức đào 

tạo huấn luyện cho hơn 23.000 cán bộ chiến sĩ công 

an sử dụng hệ thống . Có thể khẳng định , đến nay 

mọi công tác chuẩn bị về hạ tầng và công nghệ , kỹ 

thuật để đưa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư vào vận hành đã sẵn sàng”. 

 

Và những ngày tháng vất vả, những đêm thức 

trắng…đã được đền đáp khi CSDLQG về dân cư 

cùng Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD 

chính thức được khai trương vào ngày 25/2/2021 tại 

Bộ Công An. 

Phát biểu tại Lễ Khai trương, Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Đại 

tướng Tô Lâm đã đánh giá cao sự tham gia và nỗ 

lực của các nhà thầu trong đó có Tập đoàn VNPT. 

Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là sự cỗ vũ, 

khích lệ của Chính phủ đối với những nỗ lực của 

VNPT. 

Khai trương và triển khai thành công CSDLQG về 

dân cư không chỉ khẳng định được năng lực, vai trò 

và vị thế của VNPT – Tập đoàn VT – CNTT chủ 

lực của đất nước mà còn làm giàu thêm hệ sinh thái 

CPĐT, góp phần kiến tạo Chính phủ liêm chính, 

hành động, phát triển, phục vụ nhân dân, đóng góp 

thiết thực vào tiến trình xây dựng Việt Nam trở 

thành Quốc gia số trong tương lai không xa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 

(8/3/1910-8/3/2021), trong bối cảnh dịch bệnh 

Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Chính phủ yêu 

cầu các địa phương tổ chức hoạt động trong điều 

kiện bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép vừa 

đảm bảo an toàn phòng dịch và phát triển kinh tế xã 

hội; Công đoàn VNPT khuyến khích các đơn vị căn 

cứ vào tình hình thực tế tại địa phương về công tác 

phòng dịch lựa chọn nội dung thiết thực và hình 

thức phù hợp để tổ chức các hoạt động giới, trên cơ 

sở đẩy mạnh phối hợp, gắn kết phong trào nữ giữa 

hai khối kinh doanh, kỹ thuật trên địa bàn đảm bảo 

an toàn, đầm ấm, tạo không khí giao lưu gắn kết, 

chia sẻ kinh nghiệm trong lao động, sản xuất kinh 

doanh, hoạt động phong trào. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số nội dung thiết thực trong trạng thái bình 

thường mới các đơn vị có thể triển khai như tổ chức 

tọa đàm, hội thảo về các chủ đề: đẩy mạnh phong 

trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với 

phong trào thi đua phát triển sản xuất kinh doanh 

(chọn chủ đề quan trọng cấp bách nhất tại địa bàn 

cần cải thiện, ví dụ: vai trò của nữ lao động VNPT 

trong việc giảm tỷ lệ khách hàng cắt hủy dịch vụ để 

tăng hiệu quả sử dụng nguồn chi phí hoặc tăng thị 

phần cung cấp của từng dịch vụ cụ thể tại địa bàn), 

nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình 

hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, làm 

đẹp, nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong cuộc 

cách mạng 4.0 và Chiến lược phát triển của Tập 

đoàn,…Cùng với đó, tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 

truyền thống vẻ vang phụ nữ Việt Nam, pháp luật  

lao động, trọng tâm là những quy định riêng đối với 

lao động nữ trong Bộ luật Lao động sửa đổi năm 

2019 và những quy định của Tập đoàn liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ người lao động như Nội quy lao 

động, Thỏa ước lao động tập thể...; tổ chức các hội 

thao, hội thi trực tiếp hoặc trực tuyến (văn hóa, ẩm 

thực, thời trang, cắm hoa, tìm hiểu về các quy định, 

chính sách kinh doanh mới của Tập đoàn…). Kết hợp 

tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nữ CBCNV có 

hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động an sinh xã hội. 

Công đoàn VNPT hỗ trợ từ 20 – 50 triệu đồng cho 

mỗi địa bàn/đơn vị để tổ chức hoạt động kỷ niệm 

ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đây là dịch để mỗi đơn vị 

thể hiện sự quan tâm, tri ân tới nữ CBCNV. Bên cạnh 

đó, là cơ hội nắm bắt tình hình, tâm tư, đời sống, việc 

làm, nguyện vọng của nữ CBCNV. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁI ẤM VNPT - NHÂN VĂN VÀ THIẾT THỰC 

Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm VNPT” là chương trình 

đặc trưng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; với tinh thần "tương 

thân tương ái"  mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của VNPT, nhằm hỗ trợ cho 

CBCNV-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 

 

 

Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Thừa Thiên Huế trao hỗ trợ anh Phan Văn Sơn 

Có thể nói đằng sau ngôi nhà được hoàn thiện mang 

tên gọi đầy ý nghĩa “Mái ấm VNPT” là một câu 

chuyện hết sức cảm động.  

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế liên 

tiếp sảy ra các đợt thiên tai liên tiếp “bão chồng bão, 

lũ chồng lũ” liên tục diễn ra trong suốt thời gian 

chưa đầy 2 tháng, làm cho người dân vùng lũ nói 

chung, NLĐ VNPT địa bàn Thừa Thiên Huế nói 

riêng hoang mang, lo lắng. Thiệt hại vật chất, nhà 

cửa chưa khôi phục được phần nào thì thiên tai khác 

lại ập đến, gây biết bao khó khăn cho người dân. 

Biết bao gia đình vùng lũ rơi vào cảnh màn trời 

chiếu đất phải dựa vào chính quyền địa phương để 

tìm nơi trú ẩn qua ngày….từng gói mì tôm, từng 

chai nước lọc họ đều chia sẽ cho nhau tại các nhà  

 

đón nhận rất nhiều sự quan tâm của Lãnh đạo và cán 

bộ Công đoàn VNPT cũng như các đơn vị bạn về sự 

thương cảm qua hình ảnh căn nhà cũng như các vật 

dụng trong gia đình mà chỉ có ngày xưa mới có. Đặc 

biệt kèm sự quan tâm đó là sự chỉ đạo, hướng dẫn đề 

xuất xin hỗ trợ kinh phí xây dựng sữa chữa mái ấm 

VNPT. Đó cũng là cái duyên của “Mái ấm VNPT” 

đến với Công đoàn VNPT TT Huế - Gia đình anh 

Phan Văn Sơn thông qua sự trợ giúp của cán bộ 

Công đoàn VNPT. 

Từ đó, nguồn chi phí xây dựng sửa chữa được mở 

rộng thêm nhờ vào kinh phí Công đoàn VNPT hỗ 

trợ 60 triệu đồng. Kèm với sự đóng góp giúp đỡ 

công lao động của bà con địa phương, anh em cơ 

quan cũng như 1 phần nhỏ gia đình góp lại của gia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lánh nạn…nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm cũng kịp 

thời chung tay chia sẽ khó khăn mất mát của người 

dân, nhưng cũng như muối bỏ bể….  

Công đoàn VNPT địa bàn Thừa Thiên Huế đã nhanh 

chóng nắm bắt tâm tư nguyện vọng và động viên với 

những khó khăn cùng NLĐ, kịp thời trao đổi cùng 

Lãnh đạo chuyên môn cũng như báo cáo Công đoàn 

cấp trên để quan tâm, xem xét hỗ trợ ……  

Trong đợt lũ, Công đoàn Viễn thông Thừa Thiên 

Huế tham gia hỗ trợ ứng cứu và tặng quà đến những 

người lao động bị thiệt hại do lũ bão đã gặp trường 

hợp hết sức thương tâm: nhà anh Phan Văn Sơn, 

nhân viên kỹ thuật, công tác tại Trung tâm Viễn 

thông Phong Điền, có địa chỉ tại Thôn Trạch Hữu, 

xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế. Khi 

3 cơn bão liên tiếp xãy ra đã xé tan ngôi nhà của anh 

Sơn. Kết cấu nhà diện tích khoảng 24m2, tường xây 

bằng ba lô chưa được tô đã cũ kỹ rêu phong, mái lợp 

bằng bơ rô xy măng bay trơ trọi, lởm chởm còn đâu 

đó vài tấm rạn nứt đợi đến ngày để rơi rụng., … bên 

trong ngôi nhà còn có người mẹ già gần 80 tuổi và 

ba đứa nhỏ còn tuổi ăn tuổi học…tài sản gia đình 

chỉ võn vẹn 1 chiếc gường gỗ cũ kỹ rộng khoảng 

0,7m ngang để làm ngơi nghĩ của 4 bà cháu… 

 

 

Nơi nghỉ ngơi của 4 thành viên 

đình để làm nên một “mái ấm” thực sự quá ý nghĩa 

này. 

Qua gần 1 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thiện 

ngoài sức tưởng tượng của gia đình, cũng như anh 

em trong đơn vị. Các hạng mục sửa chữa cũng đã 

mở rộng thêm không chỉ phần hoàn thiện bức tường, 

hay lát gạch cho phần nền mà các hạng mục hết sức 

có ý nghĩa đó là công trình phụ, sân nhà hết sức 

khang trang. 

 

Hoàn cảnh của anh Sơn hết sức khó khăn: Vợ chồng 

anh chị có 3 mặt con, họ đã chia tay nhau hơn 4 

năm, các con anh 1 mình anh nuôi dưỡng, thỉnh 

thoảng qua lại với mẹ, bên cạnh anh còn bà mẹ già  

 

 

 

Lãnh đạo CM-CĐ chúc Tết tại ngôi nhà mới của anh Sơn 

Tại buổi nghiệm thu bàn giao nhà, mẹ của anh Sơn 

mãi không cầm được nước mắt và nói cũng không 

nên lời. Bà vừa khóc vừa nói “Tui nói thiệt chừ tui 

không biết nói chi trơn (nói chi hết), không biết 

đang tỉnh hay đang mơ đay khi bà cháu tui được vô 

ở nhà mới…tui vô cùng cảm ơn Tập đoàn VNPT đã 

gúp đỡ cho bà cháu tui hôm ni có được ngôi nhà mà 

cuối đời tui mới có được…. Đặc biệt là có đươc 

phòng vệ sinh cũng được xây cạnh nhà, giúp tui đi 

lại không còn sợ bổ (ngã) mà nằm một chổ để rồi 

làm khổ con, khổ cháu….(bà khóc) cho tui gửi lời 

cảm ơn mấy bác, mấy chú, mấy O (cô) ở ngoài Hà 

Nội đã cho tui tiền của để sửa sang và làm mới nhà 

cho gia đình tui (khóc)….”. Những lời nói đầy xúc 

động tự đáy lòng của một người phụ nữ đã một thời 

lam lũ còn hằn sâu trên khuôn mặt đã làm cho các 

thành viên trong đoàn đều rưng rưng nước mắt.  

Các con anh cũng không kém phần sung sướng khi 

ngôi nhà dột nát trước đây của mình nay đã không 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thường xuyên đau ốm, thỉnh thoảng nhớ nhớ, quên 

quên, …bản thân anh hàng năm cũng thường xuyên  

nhập viện, 3 năm liên tiếp gần đây đã gặp phải 3 vụ 

tai nạn giao thông trên đường đi làm việc nên sức 

khỏe ngày càng giảm sút, hàng năm đều nhận trợ 

cấp khó khăn của Công đoàn VNPT và của đơn vị, 

đặc biệt là công đoàn CSTV nơi anh đang làm việc 

đã hết sức quan tâm tạo mọi điều kiện để hỗ trợ giúp 

đỡ gia đình. 

Tài sản gia đình và “góc vui chơi” của các cháu nhỏ 

 

Trực tiếp biết được hoàn cảnh gia đình đoàn viên 

đang gặp cảnh khó khăn, BTV Công đoàn đã họp 

khẩn cùng Lãnh đạo Chuyên môn và tìm nguồn kinh 

phí xem xét hỗ trợ khôi phục căn nhà, giúp gia đình 

anh sớm “An cư, lập nghiệp”. 

Trong năm 2020, thiên tai bão lũ xảy ra liên tiếp, 

Công đoàn VNPT đã trính quỹ tài chính Công đoàn 

hỗ trợ, động viên và khích lệ tinh thần cho 

CBCNV các tỉnh Miền Trung. Nhận thấy những khó 

khăn như vậy, Công đoàn Viễn thông TT Huế cũng 

chưa mạnh dạn đề xuất mà chủ động tìm cách huy 

động từ nhiều nguồn hỗ trợ: Chuyên môn, Công 

đoàn, đoànn viên đóng góp. Quyết định của BTV 

Công đoàn đơn vị trước mắt là hỗ trợ 30 triệu đồng 

để khắc phục những phần cơ bản trước như: lợp lại 

mái tôn, làm lại nền nhà và tô xi măng tường… 

Hình ảnh trao hỗ trợ đoàn viên bị thiệt hại nặng nề 

do mưa lũ gây ra của Công đoàn đơn vị kèm 10 triệu 

đồng mà Công đoàn đơn vị hỗ trợ được gửi lên 

Group Cán bộ Công đoàn VNPT như báo cáo tin 

hoạt động của CĐCS….. thì may mắn thay, Huế đã 

 

còn nữa mà thay vào đó là mái tôn sáng lóa, gạch 

men lát nền ấm cho mùa đông, mát khi hè đến… 

một đứa nhỏ nhất trong 3 đứa trẻ chạy nhảy sung 

sướng vô cùng khi hỏi đến có nhà mới, nó vô tư trả 

lời: “Tết này nhà con có nhà mới, đẹp hơn nhà mấy 

người khác….chúng con  thích vô cùng luôn đó”. 

Lời của con trẻ làm chúng tôi xót xa biết bao, ngôi 

nhà làm tổ ấm cho cả gia đình là ước mơ ngoài tầm 

với của họ.  

Đến nay, được sống trong ngôi nhà mơ ước, trong 

niềm hạnh phúc vô bờ cả một gia đình gồm 5 thành 

viên sẽ giúp họ yên tâm hơn trong cuộc sống, để tiếp 

tục phấn đấu khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành 

tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Nhớ lời của con trẻ khi chúng vô tư trò chuyện làm 

chúng tôi không khỏi xót xa, nhưng càng cảm thấy 

tự hào vì đã góp phần nhỏ bé của mình trong việc 

xây dựng niềm tin, tạo động lực trong cuộc sống để 

đoàn viên NLĐ yên tâm công tác, tạo thêm động lực 

để NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và 

khẳng định hơn nữa là Công đoàn thực sự là tổ ấm 

và chỗ dựa tinh thần vũng chắc cho người lao động. 

Chương trình trao tặng "Mái ấm VNPT" là một 

trong những hoạt động nổi bật vai trò của Công 

đoàn các cấp với chức năng chăm lo và bảo vệ 

quyền lợi cho người lao động, là ngôi nhà, tổ ấm, 

người bạn đồng hành của giai cấp công nhân và 

người lao động. 

 Qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn chương 

trình sẽ tiếp tục đồng hành cùng với người lao động, 

Tập đoàn VNPT ngày càng phát triển bền vững để 

chương trình sẽ tiếp tục đồng hành với nhiều người 

lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà 

ở, xóa được nhà tạm …Hy vọng, trong những năm 

tiếp theo, chương trình “Mái ấm VNPT” sẽ đồng 

hành tìm đến với người lao động có hoàn cảnh khó 

khăn của VNPT để tiếp sức và chung tay giúp đỡ họ 

sớm có một cuộc sống ổn định, góp phần cùng Tập 

đoàn hoàn thành các chỉ tiêu KHXSKD đã đề ra./. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNPT Net  

Đơn vị an toàn, vệ sinh lao động xuất sắc năm 2020 

 

Cùng với 56 đơn vị thành viên, VNPT Net đã được Tổng Giám đốc Tập 

đoàn quyết định công nhận danh hiệu đơn vị An toàn vệ sinh lao động 

xuất sắc năm 2020, bên cạnh đó còn có 17 đơn vị đạt danh hiệu “An 

toàn, vệ sinh lao động”. 

 

Diễn tập tình huống chữa cháy tại VNPT Net2 
 

Trong điều kiện đại dịch Covid - 

19 diễn biến phức tạp trong suốt 

năm qua, các yếu tố môi trường 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm, 

mất an toàn, VNPT Net đã chủ 

động triển khai các chương trình 

bảo đảm an toàn vệ sinh lao 

động, phòng chống cháy nổ tại 

tất cả các đơn vị trực thuộc. Kế 

hoạch an toàn vệ sinh lao động 

được VNPT Net giao tới các đơn 

vị ngay từ đầu năm kế hoạch; 

100% đơn vị thực hiện ký cam 

kết bảo đảm an toàn vệ sinh lao 

động, an toàn giao thông và an 

toàn cháy nổ đến từng người lao 

động. Tại Cơ quan VNPT Net,  

các đơn vị và trung tâm kỹ thuật  tuân thủ chặt chẽ 

công tác phòng ngừa đại dịch Covid - 19, duy trì 

chế độ phun khử khuẩn, mọi người đeo khẩu trang, 

sát khuẩn tay bằng dung dịch, thực hiện dãn cách 

khi dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập; các trường 

hợp tiếp xúc gần mầm bệnh đều được cách ly, dãn 

cách. VNPT Net đã bảo đảm các chế độ chính sách 

đối với người lao động, tổ chức khám sức khoẻ 

định kỳ, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và 

đồng phục; Tiến hành quan trắc, đo kiểm các chỉ 

số môi trường lao động, áp dụng các biện pháp cải 

thiện điều kiện lao động, giảm thiểu các yếu tố có 

hại; tổ chức huấn luyện, thực tập an toàn vệ sinh 

lao động, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn  

cho 100% CBCNV, người lao động. Duy trì chương 

trình 5S, xây dựng App đánh giá, chấm điểm song 

song với truyền thông, vận động người  

lao động thực hiện. Phối hợp với các cơ quan chức 

năng tiến hành liên tục các chương trình kiểm tra, 

giám sát, diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, 

cứu nạn, đặc biệt tại các trụ sở cơ quan, trung tâm kỹ 

thuật; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ động 

ứng phó khi có các tình huống xấu xảy ra. Bằng sự 

cố gắng liên tục, VNPT Net không để xảy ra sự cố 

hay tai nạn lao động, không để xảy ra cháy nổ.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diễn tập tình huống chữa cháy tại Quế Dương 
 

Những hành động VNPT Net đã làm được trong 

công tác an toàn vệ sinh lao động,  phòng chống 

cháy nổ năm qua đó là kết quả của việc triển khai 

đồng bộ các giải pháp bảo đảm mục tiêu thúc đẩy 

sản xuất kinh doanh đồng bộ với an ninh, an toàn, 

phòng chống cháy nổ cơ sở vật chất, vệ sinh môi 

trường; sự quan tâm và điều hành quyết liệt của 

các cấp lãnh đạo không để xảy ra các yếu tố bị 

động, bất ngờ; sự phối hợp có hiệu quả của tổ chức 

công đoàn, tuổi trẻ và lực lượng dân quân tự vệ,  

 

bảo vệ, đội phòng cháy chữa cháy các đơn vị và đặc 

biệt là sự chủ động, tích cực của mỗi người lao 

động của VNPT Net. Đó cũng là những kinh 

nghiệm để VNPT Net tiếp tục phát huy trong công 

tác an toàn vệ sinh lao động năm 2021 và thời gian 

tiếp theo./. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


