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LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN

Ngày 15/3/2021, tại trụ sở Tập đoàn đã diễn ra lễ công bố quyết định giao
chức vụ Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn, trong bối cảnh VNPT đang tiến quân
mạnh vào Chuyển đổi số và đã đạt được những thành công hết sức ấn tượng
trong 2-3 năm qua.

Theo đó, Phó Tổng giám đốc
Tập đoàn Huỳnh Quang Liêm được
Hội đồng Thành viên Tập đoàn giao
chức vụ Quyền Tổng giám đốc Tập
đoàn, chính thức là người chịu trách
nhiệm trước pháp luật và trực tiếp
điều hành mọi hoạt động SXKD của
Tập đoàn.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập
đoàn Phạm Đức Long đã trao Quyết
định (số 59/QĐ-VNPT-HĐTV-
TCNL ngày 15/3/2021) và các đồng
chí lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW,
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại
doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng
đồng chí Huỳnh Quang Liêm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ
tịch HĐTV Tập đoàn Phạm Đức
Long bày tỏ tin tưởng đồng chí
Huỳnh Quang Liêm sẽ hoàn thành tốt
trọng trách được giao. Về phía mình,
Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn
Huỳnh Quang Liêm cam kết sẽ cùng
với Ban Tổng giám đốc và các ban
chức năng, đơn vị thành viên nỗ lực
cao nhất để thực hiện nhiệm vụ, đưa
Tập đoàn đạt các mục tiêu đề ra.
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Đồng chí Huỳnh Quang Liêm, Q.Tổng Giám
đốc Tập đoàn đã cảm ơn những đóng góp của Ban
thường vụ Công đoàn VNPT, đánh giá cao sự phối
hợp giữa chuyên môn và công đoàn. Đồng chí cũng
đề nghị Công đoàn VNPT tiếp tục triển khai các
phong trào thi đua lao động sáng tạo thực sự thiết
thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ công tác năm 2021.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, tổ chức
Công đoàn tiếp tục phát huy và thực hiện tốt trách
nhiệm trong tuyên truyền phổ biến pháp luật, động
viên đoàn viên tham gia thực hiện tốt các Quy chế,
Quy định của Tập đoàn về chế độ, chính sách đối với
người lao động. Đã xây dựng và duy trì tốt mối quan
hệ giữa công đoàn và chuyên môn cùng cấp, để cùng
phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường, điều kiện
thuận lợi cho hai bên cùng hoạt động. Đặc biệt, trong
phong trào thi đua, Chuyên môn và Công đoàn Tập

TẬP ĐOÀN VÀ CÔNG ĐOÀN VNPT HỌP ĐÁNH GIÁ
QUY CHẾ PHỐI HỢP NĂM 2020

Ngày 07/04/2021, tại trụ sở Tập đoàn VNPT đã diễn ra cuộc họp đánh giá việc
thực hiện Quy chế phối hợp năm 2020 giữa Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn và
Ban Thường vụ Công đoàn VNPT. Đồng chí Huỳnh Quang Liêm, Q.Tổng Giám
đốc Tập đoàn; Đồng chí Bùi Văn Hoan, Chủ tịch Công đoàn VNPT; Đồng chí Triệu
Tiến Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn VNPT; Đồng chí Sần Thị Bình,
Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT và các Ban chức năng của Tập đoàn, Công đoàn
VNPT cùng dự.
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đoàn đã có Chỉ thị liên tịch về công tác thi đua, khen
thưởng; thống nhất chương trình phối hợp, các mục
tiêu, nội dung thi đua, biện pháp triển khai thực
hiện... Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tập đoàn đã
phối hợp với tổ chức Công đoàn các cấp tuyên
truyền, động viên các thành viên của tổ chức mình
tham gia với chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ,
nội dung và mục tiêu của phong trào thi đua.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn VNPT,
Đ/c Bùi Văn Hoan, Chủ tịch Công đoàn VNPT đã có
những đề xuất cụ thể với Quyền Tổng Giám đốc để
nâng cao hơn hiệu quả phong trào thi đua và hoạt
động công đoàn trong năm 2021 như tổ chức chương
trình tôn vinh người lao động VNPT; trao đổi về tình
hình SXKD, đời sống việc làm, chế độ chính sách
với người lao động; tổ chức tuyên truyền về chiến
lược, chính sách mới của Tập đoàn; tôn vinh người
các nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Nụ
cười VNPT; định hướng triển khai Văn hóa VNPT
phù hợp với chiến lược VNPT 4.0 của Tập đoàn.
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Những nét mới trong triển khai công tác
của các Công đoàn cơ sở

Thực hiện chủ trương của BTV Công đoàn VNPT về việc tổ chức triển khai công tác
Công đoàn năm 2021, các Công đoàn cơ sở đã nghiêm túc, thẳng thắn tổ chức tổng
kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong hoạt động năm 2020 và đề ra những giải pháp
để tổ chức thành công hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao
động năm 2021, gắn kết, đồng hành cùng chuyên môn với khẩu hiệu hành động
“Thần tốc, thần tốc và thần tốc” để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của
mỗi đơn vị và toàn Tập đoàn.

Để triển khai công tác năm 2021, các Công
đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội
nghị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập hợp được trí
tuệ, sự đồng thuận của tập thể BCH Công đoàn và
đoàn viên, người lao động. Tại Hội nghị, đoàn viên
công đoàn cùng tham gia thảo luận tập trung, dân
chủ, đưa ra các giải pháp khắc phục các mặt hạn chế
của hoạt động công đoàn tại đơn vị. Cùng với đó,
Công đoàn cơ sở tiếp thu những kinh nghiệm, đổi
mới phương  thức, tổ chức hoạt động hiệu quả nhằm
nâng cao hoạt động, tạo sự chuyển biến trong nhận
thức và hành động của mỗi đoàn viên, nỗ lực phấn

 Tại Hà Nam:

Ngày 24/3/2021, Công đoàn VNPT
địa bàn Hà Nam tổ chức “Hội nghị
triển khai công tác công đoàn và
phong trào 5S trong công tác
AT,VSLĐ VNPT địa bàn Hà Nam
năm 2021” đến dự và chỉ đạo Hội
nghị có đồng chí Bùi Văn Hoan -
Chủ tịch Công đoàn Bưu chính
Viễn thông Việt Nam, đồng chí Cao
Đức Đồng - Ủy viên BCH Công
đoàn BCVTVN, Trưởng đại diện
VNPT địa bàn Hà Nam, giám đốc
VNPT Hà Nam và gần 170 đại biểu
thuộc Công đoàn Viễn thông Hà
Nam và Công đoàn Trung tâm
Kinh doanh VNPT - Hà Nam.

đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, tại Hội nghị,
Công đoàn cơ sở tổ chức khen thưởng các cá nhân và
tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm nhằm ghi
nhận và biểu dương những đóng góp của tập thể và
cá nhân vào thành tích các phong trào thi đua cũng
như hoạt động của tổ chức công đoàn.

Nhiều Công đoàn cơ sở đã đổi mới, sáng tạo
tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công đoàn.
BBT xin gửi tới quý độc giả nội dung chương trình
Hội nghị triển khai công tác tại Công đoàn cơ sở trực
thuộc:
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Năm 2020, Công đoàn VNPT địa bàn Hà
Nam đã hoàn thành tốt các mặt công tác, đã phát huy
vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo,
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của
người lao động đồng thời luôn đồng hành cùng
chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD;
Công đoàn VNPT địa bàn Hà Nam đã tích cực triển
khai toàn diện các hoạt động và đạt được những kết
quả rất đáng ghi nhận. Phát huy được sức mạnh tổng
hợp, phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều phong
trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, các
KPI chuyên đề về duy trì và phát triển dịch vụ,
“Nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ
khách hàng”, triển khai các KPI chuyên đề phối hợp
địa bàn “Đẩy mạnh phát triển thuê bao và chương
trình ra quân "Thứ 7 xanh" “chủ nhật xanh”, thực
hiện tốt phong trào 5S trong công tác AT,VSLĐ ….
bám sát Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy, kế
hoạch của chuyên môn về các nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh, động viên cán bộ, công nhân viên, lao
động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế
hoạch, góp phần cùng VNPT địa bàn Hà Nam hoàn
thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm với tốc độ
tăng trưởng cao, về chỉ tiêu theo doanh thu dịch vụ
VT-CNTT năm 2020 xếp hạng 1/63 của Tập đoàn,
về BSC đạt 4.12 điểm xếp hạng 1/7 của Tập đoàn.
Thu nhập bình quân người lao động năm 2020 tăng
so với năm 2019. Công đoàn địa bàn cũng đã đánh
giá và chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục
đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm
năm 2021 như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, truyền thông nội bộ về các nội quy quy chế
của đơn vị, về chiến lược 4.0 và chuyển đổi số; triển
khai các phong trào thi đua thúc đẩy SXKD; các hoạt
động thiết thực chăm lo và nâng cao đời sống tinh
thần cho người lao động; tiếp tục đổi mới phương
thức hoạt động công đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu các công đoàn cơ
sở thành viên đã tham gia nhiều tham luận, tham
luận với nhiều nội dung, giải pháp hay về công tác
phối hợp giữa chuyên môn, công đoàn địa bàn trong
thực hiện nhiệm vụ SXKD và hoạt động công đoàn
tại địa bàn. Công đoàn đồng hành cùng chuyên môn
trong việc thực hiện chuyển đổi số. Về công tác phối
hợp trong thực hiện Phong trào 5S trong công tác

cực tham gia cùng chuyên môn vận động CBCNV
đẩy mạnh phát triển dịch vụ VT-CNTT đồng thời
thực hiện tốt việc chăm sóc và giữ khách hàng, chủ
động chuyển dịch cơ cấu dịch vụ số, tiếp tục triển
khai Chiến lược VNPT 4.0... mỗi cán bộ công đoàn
là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong việc triển
khai Văn hóa VNPT với chủ đề hành động năm 2021
là “Thần tốc, thần tốc và thần tốc”; vận động
CBCNV chủ động tham gia các khóa đào tạo nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu
cầu chiến lược phát triển VNPT 4.0 và chuyển đổi số
của Tập đoàn…..Thông qua các hoạt động làm cho
người lao động thấy giá trị vị trí công việc trong giai
đoạn khủng hoảng kinh tế, tạo được động lực, thúc
đẩy khả năng sáng tạo của các tập thể, cá nhân, tạo
sự đồng cảm, chia sẻ và sẵn sàng hy sinh quyền lợi
để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất là
trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức
tạp.

Tại Hội nghị các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ năm 2020 được tặng cờ thi đua, bằng
khen, giấy khen của Công đoàn các cấp.

Đồng chí Bùi Văn Hoan - Chủ tịch Công đoàn VNPT thừa uỷ
quyền của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

trao Cờ và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc năm 2020
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AT, VSLĐ. Về phương pháp bán hàng tăng năng
suất lao động, nâng cao thu nhập….

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hoan - Chủ
tịch Công đoàn VNPT, đã ghi nhận và đánh giá cao
những đóng góp của Công đoàn VNPT địa bàn Hà
Nam, đánh gá cao công tác phối hợp giữa công đoàn
và chuyên môn địa bàn, đồng thời định hướng các
hoạt động của Công đoàn đơn vị trong thời gian tới
cần chú trọng một số nội dung trọng tâm: vai trò của
công đoàn trong việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh,
chăm lo đời sống cho CBCNV, hoạt động công đoàn
cần phải đổi mới hơn nữa, quan tâm tới cấp cơ sở để
thu hút đông đảo đoàn viên tích cực tham gia hoạt
động công đoàn và nâng tầm vị thế của VNPT trước
khách hàng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Đức Đồng nhấn
mạnh Công đoàn VNPT địa bàn Hà Nam đồng tâm
hợp lực với quyết tâm đạt được kết quả cao nhất, tích

 Tại Long An:

Thực hiện kế hoạch hoạt động Công đoàn VNPT địa bàn Long An năm 2021, sáng ngày 24/3/2021,
Công đoàn Viễn thông Long An phối hợp cùng Công đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT – Long An
tổ chức Hội nghị triển khai công tác công đoàn năm 2021 của Công đoàn VNPT địa bàn Long An.
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Công đoàn VNPT địa bàn Hà Nam phát động thi đua
năm 2021, kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên người
lao động trong toàn địa bàn phát huy truyền thống
vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết sáng tạo
quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và
kế hoạch SXKD năm 2021.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm



Hội nghị được đón tiếp đồng chí Triệu Tiến Thắng -
Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn VNPT; đồng
chí Quách Mạnh Phương – Chánh văn phòng Công
đoàn VNPT; đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng- UVBCH
Công đoàn Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông; đồng
chí Nguyễn Ngọc Hưng - Bí thư Đảng ủy - Trưởng
đại diện VNPT địa bàn Long An – Giám đốc VNPT
Long An, BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc của VNPT
địa bàn Long An; UVBCH công đoàn, UBKT, Ban
nữ công và các cán bộ Công đoàn VNPT địa bàn
Long An cùng toàn thể 28 Công đoàn viên được tôn
vinh “Người lao động tiêu biểu” năm 2020 của Công
đoàn VNPT Long An và TTKD VNPT-Long An.

Năm 2020, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Long An
vẫn còn nhiều khó khăn, nhu cầu sử dụng dịch vụ
Viễn thông- Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
tăng không nhiều, trong khi cạnh tranh từ các nhà
cung cấp dịch vụ viễn thông khác trên địa bàn ngày
càng trở nên gay gắt. Đại dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động
SXKD trên địa bàn. Mặc dù vậy, Công đoàn VNPT
địa bàn Long An đã đoàn kết, phát huy các yếu tố
thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, đồng hành cùng
chuyên môn trong thực hiện kế hoạch SXKD năm
2020 được Tập đoàn, Tổng công ty giao cũng như
đạt được mục tiêu phấn đấu mà hai đơn vị đã đề ra
ngay từ đầu năm 2020

Tại Hội nghị, bên cạnh các thành tích đạt được trong
năm 2020, Công đoàn hai đơn vị cũng đã đánh giá và
chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và các
kiến nghị với Công đoàn cấp trên và chuyên môn 2
đơn vị trong việc hỗ trợ hoạt động công tác Công
đoàn. Đồng thời, Công đoàn VNPT địa bàn Long An
đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm
2021: đẩy mạnh các phong trào thi đua, tham gia xây
dựng và hoàn thiện các cơ chế động viên, khuyến
khích CNVCLĐ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
chính trị, kế hoạch SXKD của VNPT địa bàn Long
An; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nghị
quyết hội nghị người lao động; truyền thông, vận
động người lao động tự học tập nâng cao trình độ
đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số.

Tham dự Hội nghị, đại biểu các tổ chức công đoàn
cơ sở thành viên đã tham gia nhiều tham luận, giải
pháp tâm huyết như nâng cao chất lượng hoạt động

những đóng góp của Công đoàn VNPT trên địa bàn
Long An và đồng thời định hướng các hoạt động của
Công đoàn đơn vị trong thời gian tới, và đặc biệt,
đánh giá cao bảng RACI triển khai công tác trọng
tâm của Công đoàn VNPT địa bàn Long An năm
2021. Tại Hội nghị, Lãnh đạo Công đoàn VNPT và
Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty VNPT -
Vinaphone đã trao tặng: Cờ thi đua của Công đoàn
Thông tin và truyền thông cho Công đoàn Viễn
thông Long An; Bằng khen của Công đoàn Thông tin
và truyền thông cho Công đoàn Trung tâm Kinh
doanh VNPT – Long An; Bằng khen Công đoàn
Thông tin và truyền thông, giấy khen Công đoàn
VNPT cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm 2020.

Đặc biệt, Hội nghị đã tiến hành tôn vinh và khen
thưởng cho 28 công đoàn viên là nhân viên trực tiếp
lao động sản xuất đạt danh hiệu “Người lao động tiêu
biểu năm 2020” của VNPT địa bàn Long An. Qua
đó, góp phần động viên, khuyến khích người lao
động thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong năm
2020, tiếp tục nỗ lực làm việc, góp phần cho việc
hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 của VNPT địa
bàn Long An.
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Đồng chí Triệu Tiến Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Công
đoàn VNPT thừa uỷ quyền của Công đoàn Thông tin và Truyền

thông Việt Nam trao tặng Cờ thi đua cho Công đoàn VNPT
Long An vì thành tích xuất sắc năm 2020



 Tại Bến Tre:

Giao ước thi đua giữa Công đoàn Viễn thông Bến Tre và
Công đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT Bến Tre

Ngày 20/03/2021, Công
đoàn Viễn thông Bến
Tre và Công đoàn
Trung tâm Kinh doanh
VNPT Bến Tre phối hợp
tổ chức Hội nghị triển
khai công tác công đoàn
năm 2021. Hội nghị đã
được nghe báo cáo kết
quả hoạt động của Công
đoàn VNPT địa bàn Bến
Tre năm 2020, và triển
khai công tác công đoàn
VNPT địa bàn Bến Tre
năm 2021.

công đoàn; vai trò của công đoàn trong các phong
trào thi đua, đặc biệt vai trò của công đoàn đồng
hành cùng chuyên môn trong hoạt động số hóa nội
bộ và phát triển dịch vụ số cá nhân.

Trao đổi tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hưng – Bí
thư Đảng ủy – Trưởng đại diện VNPT tại địa bàn
Long An cảm ơn sự đóng góp của tổ chức công đoàn
trong việc góp phần cùng chuyên môn hoàn thành
các nhiệm vụ SXKD năm 2020. Năm 2021, trước
những cơ hội và thách thức mới trên lĩnh vực VT-
CNTT tại địa bàn Long An, Đảng ủy, Lãnh đạo
chuyên môn đề nghị Công đoàn tiếp tục phát huy vai
trò, sát cánh cùng chuyên môn để tuyên truyền, động
viên người lao động tham gia lao động hăng say, đẩy
mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành công cuộc
số hóa nội bộ, góp phần hoàn thành vượt mức kế
hoạch SXKD năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Triệu Tiến Thắng –
UVBCH Công đoàn TTTT- Phó Chủ tịch Thường
trực Công đoàn VNPT đã ghi nhận và đánh giá cao
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Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2021
của Công đoàn VNPT địa bàn Long An thể hiện sự
gắn kết và quyết tâm của tổ chức công đoàn trên địa
bàn, đồng hành cùng chuyên môn phấn đấu hoàn
thành nhiệm vụ SXKD năm 2021; đảm bảo đời sống
và tăng thu nhập cho người lao động.



Tham dự hội nghị có đồng chí Trần
Văn Trực, Trưởng đại diện VNPT,
UV BCH Công đoàn VNPT, Bí thư
Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông
Bến Tre; Đồng chí Huỳnh Bảo An,
Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn
Viễn thông Bến Tre; Đồng chí
Phạm Tấn Tài, Phó Giám đốc, Chủ
tịch Công đoàn Trung tâm Kinh
doanh VNPT Bến Tre; và trên 130
đại biểu lãnh đạo chuyên môn, cán
bộ công đoàn và các đồng chí là
công đoàn viên tiêu biểu đạt thành
tích trong các phong trào thi đua do
Công đoàn và Tập đoàn VNPT
phát động.

Đ/c Trần Văn Trực, Trưởng Đại diện, UV BCH Công đoàn VNPT, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Viễn thông Bến Tre phát biều chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Huỳnh Bảo An, Phó Giám
đốc, Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Bến Tre phát
biểu khai mạc Hội nghị. Hội nghị cũng đã nghe Công
đoàn VNPT địa bàn Bến Tre báo cáo kết quả công
tác công đoàn năm 2020 và chỉ ra những hạn chế còn
tồn tại trong năm qua, đồng thời triển khai chương
trình công tác công đoàn VNPT địa bàn Bến Tre năm
2021. Trong Hội nghị này các đồng chí lãnh đạo
cũng được nghe các đồng chí công đoàn viên trình
bài các tham luận về công tác phối hợp địa bàn giữa
kỹ thuật và kinh doanh; Vai trò của Công đoàn trong
cuộc cách mạng chuyển đổi số, công tác phong trào;
Tăng cường phối hợp giữa Công đoàn và Đoàn thanh
niên ... các đồng chí cũng đã phân tích tình hình phát
triển dịch vụ, nguyên nhân khách hàng rời mạng
đồng thời đề ra các giải pháp tháo gỡ trong thời gian
tới ...

Đồng chí Phạm Tấn Tài, Phó Giám đốc, Chủ tịch
Công đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT địa bàn
Bến Tre đại diện Ban Tổ chức đã tiếp thu các ý kiến
của công đoàn viên, sẽ bổ sung vào chương trình
công tác công đoàn và đề xuất với lãnh đạo chuyên
môn trong năm 2021 hoạt động hiệu quả hơn.

Đồng chí Trần Văn Trực, Trưởng đại diện, UV BCH
Công đoàn VNPT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn
thông Bến Tre mong muốn Công đoàn đồng lòng
cùng chuyên môn trong hoạt động SXKD và nâng
cao đời sống người lao động giúp người lao động an
tâm công tác và đánh giá cao những đóng góp của
công đoàn hai khối Kỹ thuật và Kinh doanh VNPT
địa bàn Bến Tre trong xây dựng công đoàn cơ sở
vững mạnh và đồng hành cùng chuyên môn trong
hoạt động SXKD trong năm 2020.

Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận,
năng động, sáng tạo của hai khối Kỹ thuật và Kinh
doanh của VNPT địa bàn Bến Tre phấn đấu hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tại hội nghị này Công đoàn Viễn thông Bến Tre và
Công đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT Bến Tre
cùng ký kết giao ước thi đua quyết tâm đồng lòng
hoàn thành kế hoạch năm 2021.
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Đổi mới, sáng tạo các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (08/3/1910 – 08/3/2021) và 1981 năm
cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VNPT đã tổ chức
nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới nhằm tôn vinh, tri ân những cống hiến của nữ lao
động; đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của lao động nữ trong hoạt động sản xuất
kinh doanh của đơn vị, cũng như các hoạt động an sinh xã hội hướng đến cộng đồng.

BBT xin gửi tới quý độc giả những hoạt động trong ngày của Một nửa thế giới yêu
thương trên mọi miền tổ quốc:

 Tại Cao Bằng:

VNPT địa bàn Cao Bằng chọn một ngày cuối tuần đẹp trời với ánh nắng chiều dịu dàng, không
gian thoáng đãng, các nữ CBCNV xinh đẹp trong tà áo dài, những bộ đồng phục quen thuộc
nhưng thắt thêm những chiếc khăn lụa mang thương hiệu VNPT là quà tặng năm nay của Công
đoàn VNPT địa bàn Cao Bằng dành cho các nữ CBCNV, chị em nào cũng thật rạng rỡ.
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Dưới bầu trời đêm và khung cảnh
romatic, đêm nhạc trữ tình "Cảm ơn
một nửa thế giới" do các CBCNV
VNPT Cao Bằng hát tặng đến nhau
dưới nền nhạc Aucostic của người nghệ
sĩ ghitar trẻ tuổi mang lại nhiều cảm xúc
khó quên. Một bữa tiệc không có
khoảng cách, chỉ có tình yêu.

 Tại Thái Bình:

Bên cạnh đó, Công đoàn
VNPT địa bàn Thái Bình
đã phối hợp với Ban nữ
công hai khối kinh doanh,
kỹ thuật trên địa bàn đã tổ
chức đi thăm hỏi và động
viên 05 nữ CBCNV có
hoàn cảnh đặc biệt, bản
thân hoặc người thân mắc
bệnh hiểm nghèo nhưng cố
gắng nỗ lực vươn lên trong
công việc và cuộc sống.
Các nữ CBCNV và gia
đình đã rất vui mừng, xúc
động và gửi lời cảm ơn sâu
sắc trước sự quan tâm, chia
sẻ của Lãnh đạo Công đoàn
VNPT và Công đoàn
VNPT địa bàn Thái Bình.
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Công đoàn VNPT địa bàn Thái Bình đã phát động toàn thể nữ CBCNV tham gia vận động khách
hàng, người thân, bạn bè sử dụng ví VNPT PAY trong tháng 03, với mục đích là phát huy vai trò
của nữ CBCNV tăng cường quảng bá các sản phẩm, dịch vụ do VNPT cung cấp đến khách
hàng. Từ đó, Công đoàn VNPT địa bàn Thái Bình đã tổng hợp kết quả và thực hiện Khen thưởng
cho nữ CBCNV có kết quả thực hiện cao nhất tháng 3.



Công đoàn VNPT địa bàn Gia Lai đã
tổ chức hoạt động về nguồn thăm khu
di tích lịch sử tỉnh ủy Gia Lai Khu 10
tại xã Krong huyện Kbang tỉnh Gia
Lai. Đây là dịp để giáo dục chính trị tư
tưởng cho thế hệ trẻ biết được lịch sử hào
hùng đấu tranh chống lại đế quốc xâm
lược trong cuộc kháng chiến chống đế
quốc giành độc lập. Nơi đây là căn cứ địa
cách mạng trong suốt 20 năm (1955-
1975) dù quân thù huy động nhiều
phương tiện, lực lượng dùng đủ mọi cách
để đánh phá.

Trong chuyến đi lần này, đoàn nữ công
VNPT địa bàn Gia Lai cũng đã đến thăm
và tặng quà cho các gia đình chính sách,
gia đình có công với cách mạng tại làng
Krối xã Đak Smar – huyện Kbang với
tổng số tiền 15 triệu đồng được trích từ
quỹ chính sách xã hội và sự đóng góp của
CBCNV-NLĐ trong toàn đơn vị; thể hiện
sự chung tay góp sức với toàn xã hội
đóng góp xây dựng và cải thiện đời sống
nhân dân trong làng để “không bỏ ai phải
lại phía sau”.

Bên cạnh đó đoàn cũng đã tổ chức thăm
quan thắng cảnh thác Kon Bông – Kbang
để chiêm ngưỡng sự hùng vỹ và phong
cảnh đẹp của huyện Kbang.
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 Tại Gia Lai:



 Tại Thanh Hóa:

Công đoàn VNPT địa bàn Thanh Hóa tổ chức phát động cuộc
thi trực tuyến “Tự hào nữ chiến binh số VNPT”.

Cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm
ngày Quốc tế phụ nữ, qua đó góp phần tạo không khí phấn
khởi, vui tươi, khích lệ tinh thần hăng say lao động SXKD
của nữ CBCNV, người lao động, gắn kết phong trào nữ giữa
hai khối kinh doanh, kỹ thuật trên địa bàn, phấn đấu hoàn
thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch SXKD tại các đơn vị
của VNPT địa bàn Thanh Hóa.

những quy định riêng đối với lao động nữ trong
Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019); (2) Nội quy
lao động, Thỏa ước lao động của Tập đoàn; (3)
Các quy định, chính sách kinh doanh mới của Tập
đoàn; (4) Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
và truyền thống vẻ vang phụ nữ Việt Nam.

 Tại VNPT IT:

Để thiết thực chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ, Công đoàn VNPT IT phát động Cuộc thi online
“VNPT-IT, Mâm cơm 100k” từ ngày 01/03/2021 đến ngày 08/03/2021.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các cán bộ
công nhân viên hiện đang làm việc tại
Công ty VNPT-IT. Tác phẩm dự thi là hình
ảnh mâm cơm trình bày đẹp (bữa ăn gia
đình) do người VNPT-IT trực tiếp thực
hiện có chi phí 100.000 đồng trở xuống
(Công đoàn Công ty cấp) chỉ tính cho
nguyên liệu chính, không tính tiền gạo và
gia vị, phí vật liệu khác.

Cuộc thi được diễn ra từ 00h ngày
05/03 đến hết 24h ngày
07/03/2021. Tổng kết trao giải sẽ
được tổ chức vào cuối tháng
3/2021. Tham gia cuộc thi, các nữ
CBCNV, người lao động VNPT
địa bàn Thanh Hóa sẽ trả lời 30
câu hỏi trắc nghiệm trong thời
gian tối đa 20 phút. Câu hỏi được
lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng
câu hỏi, thuộc các lĩnh vực: (1)
Pháp luật lao động (trọng tâm là
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 Tại VNPT Thừa Thiên Huế:

Công đoàn VNPT địa bàn Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức gặp mặt giao lưu trong toàn thể Nữ CNVLĐ toàn
đơn vị, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa mang tính đầm ấm, tạo không khí giao lưu gắn kết, chia
sẽ kinh nghiệm trong lao động sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, phong trào “Xanh hoa cơ
quan – phòng làm việc” được Công
đoàn đơn vị triển khai. Phát động mỗi
một đoàn viên đều đặt cây xanh tại
phòng làm việc… Trước tiên giao Ban
nữ công phát động phong trào trong
Nữ CNVLĐ. Tại phòng làm việc các
chị đã trang trí cây xanh các loại tạo
nên môi trường thân thiên với thiên
nhiên.
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Bốn đơn vị thuộc Tập đoàn nhận
bằng khen của Bộ trưởng, Chủ

nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ngày 11/3/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trao
bằng khen cho các đơn vị có đóng góp đối với hoạt động Công đoàn Văn phòng Chính phủ
giai đoạn 2015-2020.

Bốn đơn vị thuộc Tập đoàn nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Trong 5 năm qua, Công đoàn VPCP đã có
nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp
hoạt động, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn
đấu thực hiện tốt những phương hướng, nhiệm
vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn
VPCP khóa 34 đã đề ra, góp phần nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ
quan, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành
tốt nhiệm vụ chính trị của VPCP.
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VPCP quán triệt tinh thần tiếp tục đổi mới, cải
cách mạnh mẽ, xây dựng VPCP là cơ quan
hành chính nhà nước gương mẫu, chuyên
nghiệp, hiện đại. Để có được những kết quả đó
có sự đóng góp rất lớn cúa nhiều đơn vị.

Nhằm ghi và cảm ơn các đơn vị đã đồng hành
cùng Công đoàn Văn phòng Chính phủ trong
thời gian qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trao bằng
khen cho 28 tập thể và 12 cá nhân có nhiều
đóng góp tích cực trong các hoạt động của
Công đoàn Văn phòng Chính phủ giai đoạn
2015-2020. Đặc biệt trong đó Tập đoàn chúng
ta có 4 đơn vị được trao bằng khen đó là Tập
đoàn VNPT, Công đoàn VNPT, Văn phòng
Tập đoàn và VNPT VinaPhone.

Bốn đơn vị thuộc Tập đoàn nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
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Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam vừa ban
hành hướng dẫn Tổ chức các hoạt động Tháng Công
nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ
sinh lao động là dịp cao điểm để tổ chức công đoàn
phối hợp cùng các cấp chuyên môn triển khai những
hoạt động hướng về NLĐ và xây dựng văn hoá an toàn
tại nơi làm việc. Những hoạt động đều mang tính thiết
thực với mục đích tăng cường tinh thần đoàn kết, phát
huy vai trò tiên phong của CBCNV trong việc thực
hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Tháng Công nhân năm 2021 với chủ
đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”; Tháng
hành động về ATVSLĐ với chủ đề “Tăng cường
đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ
sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh
viên”.
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Các chương trình, hoạt động trọng điểm trong Tháng
Công nhân, Tháng Hành động về ATVSLĐ với nhiều
hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Nổi bật là
chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát
triển”. Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Công
đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tin tưởng
Công đoàn VNPT tổ chức điểm, hưởng ứng và triển
khai thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến,
vượt khó, phát triển”.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn tổ chức chương
trình “Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ”, là dịp để
đoàn viên, NLĐ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; đưa ra
biện pháp giải quyết phù hợp, có hiệu quả. Công
đoàn cũng cần đề xuất với người sử dụng lao động
lựa chọn các hình thức, hoạt động phù hợp để “Cảm
ơn người lao động” đã gắn bó, đồng hành với đơn
vị, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ vừa phòng
chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển kinh tế,
góp phần thể hiện sự trân trọng, ghi nhận người lao
động là vốn quý của doanh nghiệp.

Triển khai các hoạt động an sinh xã hội; thăm hỏi,
động viên, hỗ trợ NLĐ và gia đình NLĐ có hoàn
cảnh khó khăn, tai nạn lao động; Tổ chức biểu
dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp,
Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2020. Tổ
chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động” như
chương trình kết nối yêu thương, cùng người lao
động vượt khó, gặp mặt biểu dương, tri ân những
người lao động có nhiều sáng kiến góp phần nâng
cao năng suất lao động, gắn bó với doanh nghiệp, với
tổ chức công đoàn.
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Kế hoạch hành động của Ban Thanh tra nhân dân
Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2021

Ngày 10/03/2021, Công đoàn VNPT đã ban hành kế hoạch hoạt động
của Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam năm 2021.

Với mục tiêu nâng cao tinh thần trách nhiệm,
ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách,
Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà
nước cũng như việc thực hiện các quy chế,
nội quy của Tập đoàn; Phát hiện kịp thời
những thiếu sót để có biện pháp giải quyết;
tăng cường phát huy tinh thần tập thể lãnh
đạo, cá nhân phụ trách; xây dựng và duy trì
mối liên hệ đoàn kết nội bộ, bảo vệ quyền và
lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBCNV;
Từ đó cùng tập thể xây dựng cơ quan, đơn vị
trong sạch, vững mạnh; Phản ánh kịp thời
tình hình, kết quả hoạt động của Ban TTND
cho Ban Chấp hành Công đoàn VNPT nắm
thông tin và chỉ đạo.

Kế hoạch hành động cụ thể như sau:

2
Giám sát việc thực hiện quy chế
dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Giám sát 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.

1

3 Giám sát việc thực hiện việc tiếp công 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.
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4 Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của
Hội nghị người lao động và kết quả đối
thoại thoại thường kỳ, đối thoại theo yêu
cầu được ghi tại biên bản đối thoại.

5 Giám sát các hoạt động của Ban Chấp
hành Công đoàn VNPT trong việc bảo
đảm quyền, lợi ích cho người lao động.

Giám sát 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.

6

Giám sát việc thực hiện Thỏa ước
lao động tập thể của Công ty mẹ -
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam.

7

8

9

Giám sát việc thực hiện các kết luận,
quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
việc xử lý vụ việc tham nhũng, lãng
phí trong Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam.

Giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ
của nhà nước, nghĩa vụ của Tập đoàn Bưu
chính Viễn thông Việt Nam đối với nhà
nước; việc sử dụng các quỹ Phúc lợi, Hỗ
trợ và Khuyến khích VNPT.

10
0

Giám sát việc thực hiện nội quy,
quy chế quản lý nội bộ của Tập
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam.

Giám sát việc thực hiện hợp đồng
lao động tại Tập đoàn VNPT.

11
0

Giám sát việc giải quyết tranh chấp
lao động trong Tập đoàn Bưu chính
Viễn thông Việt Nam.

12
0

Giám sát hoạt động của Ban TTND
tại các đơn vị VNPT Net, VNPT IT,
VNPT Hà Nội, VNPT TP.Hồ Chí
Minh.

13
0
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