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Thực hiện văn bản số 1513/TLĐ ngày
12/01/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam về việc Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg
ngày 05/01/2021 của Thủ tưởng Chính phủ và
Điện ngày 05/01/2021 của Thường trực Ban bí
thư nhằm bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe,
tính mạng nhân dân, bảo đảm đón Tết Nguyên
đán Tân Sửu 2021 an toàn, Ban Thường vụ
Công đoàn VNPT đề nghị các Công đoàn trực
thuộc tập trung triển khai thực hiện một số nội
dung sau:

 1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về diễn
biến tình hình dịch bệnh và nguy cơ lây nhiễm trong
cộng đồng.

 2. Khi tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông
người phải tuân thủ yêu cầu hướng dẫn của Cấp ủy,
chính quyền địa phương và cơ quan y tế về phòng,
chống dịch. Có các kịch bản, phương án ứng phó về
công tác an toàn, vệ sinh lao động

Cùng với đó, tuyên truyền tới CBCNV, NLĐ cùng nhau
thực hiện chung sống an toàn với đại dịch với thông
điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách –
Không tập trung – Khai báo y tế”.



Chủ tịch Công đoàn VNPT Bùi Văn Hoan phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Ngày 16/12/2020, tại Hà Nội, Công đoàn VNPT
đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm
2021, sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết
Đại hội Công đoàn VNPT khóa I, nhiệm kỳ
2017-2022.

Tham dự hội nghị có Đ/c Chu Văn Bình, Ủy viên Ban
Chấp hành TLĐLĐVN – Chủ tịch Công đoàn Thông tin
và Truyền thông Việt Nam; Đ/c Hoàng Đức Sơn, Phó
Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT; Đ/c Bùi Văn Hoan,
Chủ tịch Công đoàn VNPT; Đ/c Triệu Tiến Thắng, Phó
Chủ tịch Thường trực Công đoàn VNPT; Đ/c Sần Thị
Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT và Lãnh đạo Tập
đoàn; đại diện các Ban của Công đoàn ngành, Tập
đoàn cùng hơn 200 đại biểu đã tham dự hội nghị.

Năm 2020 là một năm với tình hình dịch bệnh Covid
19 hoành hành; thiên tai, bão lũ diễn ra liên tiếp; thị
trường VT-CNTT ngày một cạnh tranh gay gắt.

Trước tình hình đó, Công đoàn VNPT đã phát huy
tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, quyết tâm
hoàn thành chương trình công tác năm, triển khai
hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Sự nỗ
lực đó đã được thể hiện rõ nét như Đổi mới, nâng
cao chất lượng hoạt động tổ chức công đoàn; tăng
cường thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân
chủ cơ sở; công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19;
tôn vinh cán bộ công đoàn và người lao động tiêu
biểu giai đoạn 2015 – 2019; chăm lo đời sống cho
đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng nữ
công; công tác an sinh xã hội và hỗ trợ miền trung bị
bão lũ; công tác truyền thông nội bộ và triển khai
văn hóa VNPT; công tác nâng cao hiệu hiệu quả sử
dụng tài chính công đoàn và tăng cường kiểm tra
giám sát. Các nội dung đã thể hiện Công đoàn VNPT
với hơn 43 nghìn đoàn viên luôn bám sát mục tiêu :
“Đồng hành - Nỗ lực - Gắn kết và Vượt qua thử
thách”.



Tại Hội nghị, Công đoàn VNPT cũng đã sơ kết nửa
nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn
VNPT lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017- 2022. Qua đó
cho thấy, Nghị quyết Đại hội Công đoàn VNPT lần
thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là đúng hướng, phù hợp
với định hướng phát triển của Tập đoàn và thực tế
hoạt động ở cơ sở. Trong giai đoạn tới, các cấp công
đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn
trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị góp phần thực
hiện thành công nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu KH
SXKD, thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0,
đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động,
góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hoan, Chủ
tịch Công đoàn VNPT cho biết: Trong năm qua, dù
chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid nhưng
Công đoàn VNPT đã quyết tâm, vượt qua khó khăn
bằng nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực, kịp thời
triển khai các nội dung, chương trình hoạt động, các
phong trào thi đua nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD
của Tập đoàn.

Chủ tịch Bùi Văn Hoan nhấn mạnh năm 2021, Công
đoàn VNPT sẽ tiếp tục Đổi mới, nâng cao chất lượng
hoạt động tổ chức công đoàn, triển khai kế hoạch
hành động góp phần thực hiện thành công chiến
lược VNPT4.0 và đưa VNPT dẫn đầu trong công cuộc
chuyển đổi số tại Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam
Chu Văn Bình phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Chu Văn Bình, Chủ tịch Công
đoàn TT&TT Việt Nam  gửi lời cảm ơn tới Công đoàn
VNPT vì đã góp phần vào một giai đoạn phát triển
lịch sử của ngành Thông tin và Truyền thông. Chủ
tịch chia sẻ trong những năm vừa qua, toàn ngành

TT&TT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Nhờ
vậy, Bộ TT&TT đã thực sự đổi mới căn bản và xây
nền móng vững chắc để chuẩn bị cho một giai đoạn
phát triển mới trong những năm tiếp theo. Trong
thời gian tới, nhiệm vụ của Bộ TT&TT là dẫn dắt
chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đây là nhiệm
vụ chính trị nặng nề mà các thành viên công đoàn
cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Đồng chí
Bình tin tưởng rằng mỗi đoàn viên Công đoàn VNPT
sẽ trở thành nòng cốt nhằm lan tỏa chuyển đổi số ra
mọi ngõ ngách của đời sống xã hội.

Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn
Hoàng Đức Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn
Hoàng Đức Sơn đã ghi nhận biểu dương những kết
quả mà Công đoàn VNPT đã đạt được trong năm
2020. Công đoàn VNPT trong năm qua đã chủ động
triển khai tới các cấp công đoàn về chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đổi mới,
sáng tạo, tăng cường hoạt động, phong trào thi đua
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
của Tập đoàn. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giải
quyết các vấn đề lao động được nêu cao, đồng thời
tạo niềm tin cho đoàn viên, người lao động yên tâm
công tác.

Với những thành tích đạt được trong năm 2020,
Công đoàn VNPT đã vinh dự được tặng cờ thi đua
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Kết quả này
sẽ tạo tiền đề quan trọng để công đoàn tiếp tục đổi
mới và nâng cao hơn nữa vai trò và vị trí của mình
trong doanh nghiệp, góp phần cùng TĐ hoàn thành
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, từng bước
thực hiện thành công Chiến lược VNPT 4.0 của Tập
đoàn.



Đại diện các công đoàn tiêu biểu nhận kỷ niệm chương

Toàn cảnh Hội nghị



1. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động
tổ chức công

Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS như sau:

Tổ chức chương trình đi thực tế tại cơ sở cho cán bộ
chuyên trách công đoàn Đợt 1 đã cử 08 đồng chí đi xuống
làm việc trực tiếp tại công đoàn VNPT các địa bàn: TP Hồ
Chí Minh, Lạng Sơn, Yên Bái, Đồng Tháp và VNPT Net.

15%

60%

23%

2% + 15 CĐCS xếp loại hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ,
tỷ lệ 14.9%
+ 61 ĐCS xếp loại hoàn
thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ
60.4%;
+ 23 CĐCS xếp loại hoàn
thành nhiệm vụ, tỷ lệ
22.8%;
+ 02 CĐCS không xếp
loại do không có hồ sơ,
tỷ lệ 2%.

Website Công đoàn VNPT đã có hơn 1.100 tin/bài/ảnh
phán ảnh hoạt động tại cơ sở được đăng tải

2. Công tác truyền thông nội bộ và triển
khai văn hóa

6. Tôn vinh cán bộ công đoàn và người lao
động tiêu biểu giai đoạn 2015 – 2019

Tổ chức tôn vinh 100 cán bộ công đoàn và 85 người lao
động tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2019 tôn vinh, đồng thời
cử 85 cá nhân xuất sắc tham dự Đại hội thi đua yêu nước
Công đoàn Thông tin và Truyền thông.
Công đoàn VNPT có 01 cá nhân được trao tặng giải
thưởng Nguyễn Văn Linh - giải thưởng cao nhất của tổ
chức công đoàn và nhiều tập thể, cá nhân được nhận các
phần thưởng cao quý ở các phong trào thi đua “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

7. Chăm lo đời sống cho đoàn viên, người
lao động



Công đoàn VNPT đã trích từ Quỹ HT&KK VNPT và nguồn
tài chính công đoàn 11 tỉ đồng để hồ trợ 3447 người lao
động có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động
thăm hỏi, tặng quà nhân Tháng Công nhân, hỗ trợ kinh
phí xây dựng mái ấm VNPT, tặng sổ tiết kiệm cho các
CBCNV bị bệnh hiểm nghèo, khen thưởng con CBCNV
đạt thành tích cao trong học tập… và tham gia với CĐ
Thông tin và Truyền thông Việt Nam trực tiếp thăm và
tặng quà 50 trường hợp gia đình CBCNV có hoàn cảnh
khó khăn.

8. Nâng cao chất lượng công tác nữ công

9. Công tác an sinh xã hội và hỗ trợ miền
trung bị ảnh hưởng do bão lũ

Với hơn 30% lực lượng lao động toàn Tập đoàn, nữ
CBCNV VNPT đã tham gia vào tất cả các lĩnh vực
hoạt động, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực học
tập nâng cao trình độ, nhiều chị em vượt qua khó
khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Năm 2020, Công đoàn VNPT đã thành lập Ban Nữ
công quần chúng, xây dựng quy chế hoạt động và
phân công nhiệm vụ cho các thành viên, ban hành kế
hoạch hành động công tác nữ và VSTBPN giai đoạn
2020-2022, tổng kết, đánh giá phong trao thi đua
"Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2016-2020
và phát động phong trào giai đoạn 2021-2025. Công
đoàn VNPT đã bình chọn, đề nghị khen thưởng và tổ
chức hoạt động tham quan về nguồn cho 20 tập thể
và 69 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nghị
quyết 6b/NQ-TLĐ và chỉ thị số 03/CT-TLĐ và phong
trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn
2016-2020 cấp CĐTTTTVN.

3. Tăng cường thi đua phấn đấu hoàn
thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
năm 2020

1.Phong trào “Sáng tạo VNPT”: có hàng ngàn sáng kiến cấp
cơ sở, hàng trăm sáng kiến cấp Tập đoàn, có 58 cá nhân
được đề nghị tặng Bằng Lao động Sáng tạo và 8 sáng kiến
đạt Giải thưởng Nhân tài Đất Việt…

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt
động của tổ chức công đoàn” : có 20 đơn vị gửi 72 giải
pháp, sáng kiến về Công đoàn VNPT. Kết quả có 33 sáng
kiến, giải pháp được công nhận cấp Công đoàn VNPT.
Phong trào “Chất lượng VNPT” tiếp tục được triển khai
sâu rộng tại các đơn vị.
Phong trào “Nụ cười VNPT” có hơn 12.000 lượt cá nhân
được tôn vinh, khen thưởng cấp cơ sở; hơn 700 lượt cá
nhân được cấp Giấy chứng nhận tôn vinh của Công đoàn
VNPT với tổng kinh phí khen thưởng hơn 2 tỉ đồng.
Phát động đợt thi đua đặc biệt 153 ngày đêm hoàn thành
kế hoạch SXKD năm 2020. Công đoàn VNPT hỗ trợ kinh
phí để công đoàn cơ sở tổ chức khen thưởng cho các tập
thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc với tổng kinh
phí dự kiến hơn 3 tỉ đồng.

4. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ
sở



Năm 2020 có 78/101 đơn vị tổ chức hội nghị người
lao động và đối thoại định kỳ theo quy định; 47/101
đơn vị tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng
đầu đơn vị và người lao động; 90 công đoàn trực
thuộc có thỏa ước lao động tập thể còn hiệu lực,
trong đó có nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy
định của pháp luật; có 93 đơn vị có bố trí cán bộ làm
công tác tư vấn pháp luật.
Đặc biệt, năm 2020 Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị
Người lao động với sự tham gia của 184 đại biểu đại
diện cho hơn 36 nghìn người lao động khối hạch
toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn.

5. Công tác phòng chống dịch bệnh
Covid – 19

Công đoàn VNPT đã kịp thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở
chủ động trong việc triển khai các biện pháp phòng chống
dịch đảm bảo nhiệm vụ kép đảm bảo an toàn cho CBCNV
vừa đảm bảo hoạt động SXKD hiệu quả; đồng thời cấp
kinh phí hỗ trợ cho các công đoàn trực thuộc hơn 3 tỷ
đồng để trang bị vật dụng phòng, chống dịch.
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc
trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được khen
thưởng, cụ thể có 02 cá nhân được tặng Bằng khen
TLĐ, 14 tập thể và 12 cá nhân được tặng Bằng khen
Công đoàn TT&TT, 14 tập thể và 34 cá nhân được
tặng Giấy khen của Công đoàn VNPT.

Công tác quản lý thu, chi tài chính tại cấp Công đoàn
VNPT được thực hiện tốt, việc lập báo cáo dự toán,
quyết toán hàng năm đúng quy định. Trong năm, Công
đoàn VNPT đã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp tài
chính với Công đoàn TTTT VN đạt 100% kế hoạch; đã
hướng dẫn các CĐCS thực hiện chế độ báo cáo dự
toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn theo quy
định.

10. Công tác nâng cao hiệu hiệu
quả sử dụng tài chính công đoàn
và tăng cường kiểm tra giám sát

Tập đoàn và các đơn vị tham gia đóng góp, ủng hộ các
hoạt động an sinh xã hội; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam
anh hùng; ủng hộ kinh phí cho công tác phòng, chống
dịch Covid - 19; Quỹ người nghèo… với số tiền trên 30 tỷ
đồng, thể hiện trách nhiệm và truyền thống Nghĩa tình

của người VNPT với cộng đồng xã hội.

Phát động CBCNV đóng góp ủng hộ nhân dân các
tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra với
tổng số tiền là trên 13 tỷ đồng; đồng thời trích từ
nguồn Quỹ Hỗ trợ và Khuyến khích VNPT và
nguồn Tài chính Công đoàn hỗ trợ các đơn vị
tham gia ứng cứu khắc phục sự cố thông tin và
CBCNV bị thiệt hại về tài sản do thiên tai, bão lũ
với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Các nội dung đã thể hiện Công đoàn
VNPT với hơn 43 nghìn đoàn viên luôn
bám sát mục tiêu : “Đồng hành - Nỗ lực -
Gắn kết và Vượt qua thử thách”.



Những thành quả hoạt động đã đạt được của công đoàn VNPT năm 2020 góp phần thực hiện Nghị
quyết Đại hội công đoàn VNPT lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ
- Đoàn kết - Trách nhiệm vì mái nhà chung VNPT”, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 3 mục tiêu, 17
chỉ tiêu.

SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VNPT

LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Ban Chấp hành Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022

I. Công tác chỉ đạo, điều hành

1. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, thực hiện đúng
nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo, điều
hành.

2. Triển khai công tác truyền thông nội bộ; gắn việc
thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Văn
hóa VNPT.

3. Đổi mới, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua.
4. Chủ động, tích cực tham gia với chuyên môn trong

việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, việc tổ chức
hội nghị người lao động.

Nghị quyết Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ I, nhiệm kỳ
2017 - 2022  là đúng hướng, phù hợp với định hướng phát
triển của Tập đoàn và thực tế hoạt động ở cơ sở. Trong
giai đoạn tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động, tập trung nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, phát huy vai trò của tổ chức công
đoàn trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị góp phần thực
hiện thành công nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu KH SXKD,
thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0, đảm bảo việc
làm và thu nhập cho người lao động, góp phần xây dựng
Tập đoàn ngày càng phát triển.



II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải
pháp, các lĩnh vực hoạt động; cùng với việc bám sát các chỉ
thị, nghị quyết của CĐ TT&TTVN và của Đảng ủy Tập đoàn;
sự giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện của Lãnh đạo Tập
đoàn, của chuyên môn, hầu hết các chỉ tiêu đề đạt và
vượt. Kết quả cụ thể như sau:

5. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho
cán bộ công đoàn các cấp; Xây dựng phương pháp
thẻ điểm cân bằng BSC/KPI để đánh giá chất lượng
hoạt động và xếp loại CĐCS; Đổi mới nội dung hoạt
động cụm CĐ gắn kết phối hợp địa bàn.

6. Đẩy mạnh công tác nữ, thành lập Ban Nữ công quần
chúng.

7. Gắn kết, thực hiện tốt công tác tài chính và công tác
kiểm tra; Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài
chính công đoàn.

1. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của Tập
đoàn đạt: 6,53%/năm; Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận
bình quân: 16,63%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt
101% kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu:
11,3%.

2. Thu nhập của người lao động tăng bình quân: 9%
tăng 4% so với chỉ tiêu 5%.

3. 100% người lao động có hợp đồng lao động từ 12
tháng trở lên đều được kết nạp là đoàn viên; hàng
năm có trên 90% cán bộ công đoàn kiêm nhiệm
được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; 100%
cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo và cấp
chứng chỉ lý luận công đoàn.

4. 100% các đơn vị có quy chế DCCS, quy chế đối thoại,
quy chế tổ chức hội nghị NLĐ, thực hiện ký kết TƯ
LĐTT, có biên bản đối thoại định kỳ; Công ty Mẹ và
Công ty Tập đoàn sở hữu trên 50% vốn điều lệ tổ
chức hội nghị NLĐ hàng năm: 96%.

5. 100% công đoàn đơn vị tổ chức các hoạt động văn
hóa, thể dục, thể thao, hội thi 2 lần/năm (riêng năm
2020 không đạt vì do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19); hàng năm có 90% CĐCS đạt vững mạnh
và 20% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc; đã giới thiệu
được hơn 2.000 đoàn viên công đoàn ưu tú để bồi
dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Toàn cảnh Đại hội
Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022



I. Khối các công đoàn cơ sở:
II. Khối các công đoàn cơ sở thành viên:

1. Công đoàn TTKD VNPT - Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty
Dịch vụ Viễn thông.

2. Công đoàn TTKD VNPT - Thanh Hóa, Công đoàn Tổng Công ty
Dịch vụ Viễn thông.

3. Công đoàn TTKD VNPT - Nghệ An, Công đoàn Tổng Công ty
Dịch vụ Viễn thông.

4. Công đoàn TTKD VNPT – Lâm Đồng, Công đoàn Tổng Công ty
Dịch vụ Viễn thông.

5. Công đoàn Khối Cơ quan Tổng Công ty, Công đoàn Tổng
Công ty Dịch vụ Viễn thông.

6. Công đoàn TTKD VNPT - Cà Mau, Công đoàn Tổng Công ty
Dịch vụ Viễn thông.

7. Công đoàn TTKD VNPT - Hà Nam, Công đoàn Tổng Công ty
Dịch vụ Viễn thông.

8. Công đoàn Ban Khai thác mạng, Công đoàn Tổng Công ty Hạ
tầng mạng.

9. Công đoàn TTKD VNPT – TP Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng
Công ty Dịch vụ Viễn thông.

10. Công đoàn TTKD VNPT – Sóc Trăng, Công đoàn Tổng Công ty
Dịch vụ Viễn thông

11. Công đoàn TTKD VNPT – Hà Tĩnh, Công đoàn Tổng Công ty
Dịch vụ Viễn thông

12. Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin Khu vực II, Công
đoàn Công ty Công nghệ Thông tin VNPT.

13. Công đoàn Trung tâm Viễn thông 5, Công đoàn VNPT Hà Nội.
14. Công đoàn Trung tâm Viễn thông Thủ Đức, Công đoàn VNPT

TP. Hồ Chí Minh.
15. Công đoàn Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV, Công

đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp BCVT.

Danh sách khen thưởng 15 Công đoàn cơ sở và 15 Công đoàn cơ sở thành viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

1. Công đoàn Tổng Công ty Dịch vụ
Viễn thông.

2. Công đoàn Công ty Công nghệ Thông
tin VNPT.

3. Công đoàn Tổng Công ty Hạ tầng
mạng.

4. Công đoàn VNPT TP. Hồ Chí Minh.
5. Công đoàn VNPT Hà Nội.
6. Công đoàn VNPT Thanh Hoá.
7. Công đoàn VNPT Quảng Bình.
8. Công đoàn VNPT Hà Tĩnh.
9. Công đoàn Công ty Cổ phần Công

nghệ Công nghiệp BCVT.
10. Công đoàn VNPT Đắk Lắk.
11. Công đoàn VNPT Nghệ An.
12. Công đoàn VNPT Tiền Giang.
13. Công đoàn VNPT Quảng Ngãi.
14. Công đoàn VNPT Thừa Thiên-Huế.
15. Công đoàn VNPT Hưng Yên.

Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam Chu Văn Bình trao cờ thi đua năm 2020 của Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Mức tiền thưởng kèm theo:

Đối với CĐCS: 5 triệu đồng/đơn vị

Đối với CĐCSTV: 3 triệu đồng/đơn vị.



CHỈ THỊ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

NĂM 2021
Với tinh thần quyết

tâm cao, ngay từ đầu năm
2020, VNPT đã tập trung
triển khai các giải pháp
SXKD nhằm thực hiện mục
tiêu được Chính phủ, Ủy
ban Quản lý vốn Nhà nước

tại doanh nghiệp giao, đồng thời đổi mới phương thức kinh doanh dịch vụ viễn thông, sáng tạo, phát triển và ứng
dụng công nghệ vào hoạt động SXKD và đạt được các kết quả tiêu biểu như sau:

 Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 162.700 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch, bằng 96% so với thực hiện
năm 2019.

 Tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 7.100 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch.
 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu Tập đoàn đạt 10,4%.
 Tổng nộp ngân sách Nhà nước đạt 5.200 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch.

Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ
Công đoàn VNPT phát động phong trào thi đua năm
2021 với các nội dung công tác chủ yếu sau đây:

1. Chủ động triển khai thắng lợi các mục tiêu
và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được đề ra tại
báo cáo công tác năm 2020 của Tập đoàn. Tập
trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sản
xuất, kinh doanh nhằm thực hiện:

 Doanh thu toàn Tập đoàn phấn đấu tăng
trưởng từ 5% đến 8% so với thực hiện năm
2020.

 Lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn phấn
đấu tăng trưởng từ 4,5% đến 6% so với
thực hiện năm 2020.

 Dự kiến tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên
vốn chủ sở hữu Tập đoàn phấn đấu đạt
10,9%.

 Nộp NSNN: Hoàn thành chỉ tiêu Cơ quan
quản lý Nhà nước giao.

 Đảm bảo 100% có việc làm và thu nhập ổn
định cho người lao động, phấn đấu tăng tối
thiểu 3% so với năm 2020.

2. Đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến,
sáng tạo; áp dụng phương pháp quản trị hiện đại
trong toàn Tập đoàn trên tất cả các lĩnh vực, phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng

đơn vị với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng,
hiệu quả công tác, từng bước thực hiện thành công
chiến lược VNPT 4.0.

3. Tham gia hưởng ứng tích cực, có hiệu quả
các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động
sáng tạo”, “Xanh Sạch Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”,
“Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; đổi mới và nâng
cao hiệu quả các phong trào thi đua: “Sáng tạo
VNPT”, “Chất lượng VNPT”,”Nụ cười VNPT”,
“Người VNPT sử dụng sản phẩm, dịch vụ VNPT”…
và các phong trào thi đua chuyên đề khác.

4. Chú trọng các phong trào thi đua theo
đợt, theo chuyên đề gắn với với đặc điểm tình hình,
nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu SXKD của đơn vị,
đặc biệt chú trọng phát động phong trào học tập
nâng cao trình độ nguồn nhân lực. Tổ chức khen
thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo tôn vinh
khen thưởng chính xác. Hình thức và các tiêu chí
khen thưởng phải cụ thể, đồng bộ tại các địa bàn.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận
động CBCNV NLĐ hưởng ứng và tham gia các
phong trào thi đua với tinh thần trách nhiệm cao,
đạt hiệu quả thiết thực, nhân rộng điển hình tiên
tiến, gương người tốt, việc tốt, các kinh nghiệm
hay, cách làm tốt của tập thể, cá nhân trên các
phương tiện truyền thông.



Chăm lo đời sống cho người lao động có hoàn cảnh
khó khăn trong dịp Tết Tân Sửu 2021

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, ngày 21/01/2021
Công đoàn VNPT đã có Quyết định số 21/QĐ-
CĐVNPT về việc tặng quà cho 350 CBCNV có hoàn
khó khăn với số tiền 350.000.000đ và ủy quyền cho
Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn đi
thăm hỏi, tặng quà cho CBCNV.

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.

Bên cạnh đó, ngoài các hoạt động thăm hỏi,
chúc tết, động viên người lao động, các cấp công
đoàn chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai
nhiều hoạt động thiết thực trong trạng thái bình
thường mới, đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-
19, hướng tới người lao động như: Gặp mặt cuối
năm, đón giao thừa, vui chơi, giải trí, tổ chức giao
lưu thể thao, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. Sau
Tết, tổ chức phát động phong trào ra quân đầu năm
tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người
lao động.



I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Biểu dương tôn vinh và nhân rộng các

gương điển hình gia đình CBCNV tiêu biểu, đạt thành
tích cao trong lao động, sản xuất, công tác, học tập
và giúp đỡ cộng đồng; vượt khó vươn lên, chăm sóc
cha mẹ, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia
đình hiếu thuận, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tăng
cường sự giao lưu, gắn kết giữa gia đình CBCNV với
ngôi nhà chung VNPT.

2. Ghi nhận, khẳng định vai trò của gia đình
CBCNV trong việc gương mẫu 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 CBCNV trong xây dựng, bảo vệ,
phát triển đất nước;

3. Lựa chọn gia đình CBCNV tiêu biểu phải
đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đủ
điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại hướng dẫn
này. Các hoạt động được tổ chức đảm bảo thiết
thực, trang trọng và tiết kiệm.

II. ĐỐI TƯỢNG: Gia đình CBCNV là người lao
động trực tiếp, chồng/hoặc vợ cũng là người lao
động trực tiếp.

III.  TIÊU CHUẨN CHUNG
2.1. Tiêu chuẩn đối với gia đình CBCNV tiêu

biểu:
Trong 5 năm liên tục từ 2016 - 2020 gia đình

được công nhận là “Gia đình văn hóa” tại nơi cư trú.
Các thành viên trong gia đình gương mẫu chấp hành
chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà
nước; gia đình hiếu thuận, hạnh phúc; vượt khó
vươn lên; đạt kết quả tốt trong lao động, sản xuất,
công tác và học tập; là gia đình CBCNV tiêu biểu, có
sức lan tỏa trong cộng đồng và đồng nghiệp.

2.2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân CBCNV:
Trong giai đoạn 2016-2020, luôn gương mẫu

chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị;
nỗ lực, có trách nhiệm cao trong công việc, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt lao động tiên
tiến trở lên, không vi phạm kỷ luật; tích cực tham
gia các hoạt động, phong trào thi đua do chuyên
môn, công đoàn phát động, quan hệ ứng xử văn
minh với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác.

Ngoài 2 tiêu chuẩn chung được nêu trên,
xem xét, cân nhắc tôn vinh các gia đình theo thứ tự
ưu tiên như sau:

- Gia đình CBCNV có vợ/chồng công tác tại
biên giới, hải đảo hoặc gia đình có vợ/chồng
thường xuyên phải công tác xa nhà nhưng luôn hỗ
trợ, động viên nhau trong công tác, sắp xếp cuộc
sống gia đình, chăm lo con cái học tập tiến bộ;

- Gia đình CBCNV có vợ/chồng bị bệnh nặng,
tai nạn lao động nặng (chết hoặc thương tật nặng
được hưởng trợ cấp hàng tháng), gia đình có hoàn
cảnh khó khăn, vượt mọi khó vươn lên, nuôi dạy
con tốt;

- Gia đình CBCNV điển hình trong việc phụng
dưỡng, chăm sóc ông/bà/bố/mẹ/con/cháu mắc
bệnh hiểm nghèo.

- Gia đình hiếu học (bản thân CBCNV,
chồng/vợ, con tích cực học tập), CBCNV đạt các
chứng chỉ quốc tế, con chăm ngoan, học giỏi, được
khen thưởng cao trong học tập.

IV. SỐ LƯỢNG
- Mỗi Công đoàn cơ sở được đề cử 01 gia

đình; riêng Công đoàn Tổng công ty Dịch vụ Viễn
thông được đề cử 35 gia đình.

- Số lượng khen thưởng: cấp Công đoàn
VNPT, 110 gia đình; cấp Công đoàn Thông tin và
Truyền thông Việt Nam, 10 gia đình.

Ảnh minh họa: VNPT Hà Nội

HƯỚNG DẪN
Khen thưởng, biểu dương gia đình CBCNV tiêu biểu, giai đoạn 2016 - 2020



NHỮNG ĐIỂM SÁNG 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 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
với nội dung thiết thực, hiệu quả như: tại Công
đoàn Tổng Công ty Hạ tầng mạng đã tổ chức tổng

kết, đánh giá hoạt động CĐCS, gắn với việc đánh
giá, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp triển khai các

phong trào thi đua do chuyên môn, công đoàn đơn
vị phát động như: “Góp ý tưởng hay chung tay nâng
chất lượng” năm 2020 đã có 129 hiến kế đăng ký

tham gia, 11 ý tưởng xuất sắc đã được tôn vinh,
khen thưởng; Phong trào “Người lao động tiêu biểu
Net” bắt đầu thực hiện từ năm 2020 đã tạo sự lan

tỏa sâu rộng tới toàn thể đoàn viên, người lao
động, có 49 người lao động tiêu biểu được tôn vinh.
Công đoàn VNPT địa bàn Quảng Ninh và Bình Định

đã kết hợp Hội nghị triển khai công tác công đoàn
với chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho
cán bộ công đoàn từ cấp tổ và phổ biến những

điểm mới trong Bộ luật lao động năm 2019 có hiệu
lực từ 01/01/2021. Tại Hội nghị triển khai kế hoạch
công tác của Công đoàn Viễn thông Kon Tum đã có

bốn tham luận; Các ý kiến tham luận nêu bật lên sự
song hành giữa Công đoàn, người lao động và gắn
với tình hình thực tế tại đơn vị. Đại diện các đơn vị

tham luận đã nêu lên những tâm tư của NLĐ cũng
như đóng góp các giải pháp để Công đoàn VNPT địa
bàn Kon Tum nghiên cứu và áp dụng trong hoạt

động thời gian tới.

Tổng kết, đánh giá, triển khai công tác công
đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động

của các cấp Công đoàn đã phát huy sức mạnh đoàn
kết, đồng hành, sáng tạo, quyết tâm của tập thể
BCH Công đoàn các cấp và hơn 43 nghìn đoàn viên,

người lao động xây dựng tổ chức công đoàn vững
mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của
mỗi đơn vị và toàn Tập đoàn.



Công đoàn VNPT Net:
Sát cánh cùng chuyên môn trong chiến lược chuyển đổi số

Ngày 5/1/2020,
Công đoàn Tổng Công
ty tổ chức hội nghị
tổng kết phong trào
công nhân viên chức,
hoạt động Công đoàn
năm 2020 và triển khai
kế hoạch công tác năm
2021. Dự hội nghị có
Phó Chủ tịch Công
đoàn VNPT Sần Thị
Bình; các Phó Tổng
Giám đốc TCT: Nguyễn
Như Thông, Hoàng Kim
Bình, Hoàng Tùng,
Nguyễn Việt Long; Chủ
tịch Công đoàn TCT

Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Sần Thị Bình
trao Cờ thi đua năm 2020 của TLĐLĐVN

cho Công đoàn VNPT Net.

Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng,
các cấp Công đoàn trong toàn TCT đã chủ động phối
hợp với chuyên môn tích cực triển khai chương trình
công tác liên tịch giữa Tổng Giám đốc và Ban
Thường vụ Công đoàn TCT. Đã tiếp tục tham gia
nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách liên
quan đến trách nhiệm, quyền lợi của người lao
động, đặc biệt là cơ chế tiền lương, giao KPI, hệ
thống chức danh, mô tả công việc. Công tác tài chính
công đoàn, hoạt động kiểm tra, giám sát được thực
thi nghiêm túc và đúng chế độ quy định. Trong điều
kiện khó khăn do đại dịch Covid-19, thiên tai diễn
biến phức tạp, tuy các hoạt động bề nổi có lắng
xuống, song các cấp Công đoàn vẫn duy trì liên tục
các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phong
trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng môi
trường làm việc hài hoà, ổn định; phong trào giỏi
việc nước, đảm việc nhà; chăm lo việc làm và phúc
lợi cho người lao động; các chương trình an sinh xã
hội, vì cộng đồng; duy trì công tác an toàn vệ sinh
lao động, phong trào 5S …Cuộc vận động “Góp ý
tưởng hay chung tay nâng chất lượng” theo chủ đề
năm 2020 đã có 129 hiến kế đăng ký tham gia, 11 ý
tưởng xuất sắc đã được tôn vinh khen thưởng.
Phong trào “Sáng tạo VNPT” đã thu hút được

xuyên trao đổi, lắng
nghe tâm tư nguyện
vọng của người lao
động và góp ý các vấn
đề cần điều chỉnh, bổ
sung. Chủ động đề
xuất các nội dung cần
điều chỉnh, đổi mới để
các hoạt động công
đoàn ngày càng đi vào
chiều sâu, tạo sự
thống nhất, gắn kết
người lao động. Các
cấp Công đoàn tiếp
tục đồng hành cùng
chuyên môn, phối hợp
hoàn thành tốt nhiệm
vụ chính trị, thực hiện

Phó Tổng Giám đốc VNPT Net Hoàng Kim Bình
phát biểu với hội nghị

Bá Nghĩa, các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn
TCT, đại diện lãnh đạo chuyên môn, BCH Công đoàn
các đơn vị, các Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Nguyễn

tốt chức năng của tổ chức Công đoàn. Lãnh đạo
Công đoàn Tập đoàn mong và đề nghị Lãnh đạo
chuyên môn TCT tiếp tục ủng hộ để Công đoàn TCT
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Lãnh đạo TCT, Phó Tổng Giám đốc
Hoàng Kim Bình trân trọng cảm ơn tổ chức Công
đoàn và đội ngũ đoàn viên, người lao động đã có
những đóng góp hiệu quả cho TCT trong năm qua.
Nhắc lại những khó khăn của môi trường trong năm
2020, đồng thời lưu ý các vấn đề này (đại dịch Covid-
19, biến đổi khí hậu, thiên tai) có thể diễn biến phức
tạp trong thời gian tới, Lãnh đạo TCT lưu ý đội ngũ
cán bộ công đoàn cần tiếp tục có những ý tưởng
sáng tạo, chủ động hơn để làm chủ điều kiện hoàn



123 sáng kiến cấp TCT và hàng trăm sáng kiến cấp cơ
sở ; đã có 5 cá nhân được Tổng Liên đoàn LĐ Việt
Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Phong trào “Đổi
mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức
công đoàn” đã có 16 sáng kiến tham gia, trong đó có
2 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn và 5 sáng
kiến cấp TCT. Phong trào “Người lao động tiêu biểu
Net” bắt đầu triển khai từ năm 2020 tạo sự lan toả
rộng lớn trong các tập thể lao động, đã có 49 cá
nhân xuất sắc tiêu biểu được khen thưởng. Công tác
truyền thông nội bộ có nhiều đổi mới về nội dung,
hình thức, phản ánh kịp thời hoạt động sản xuất
kinh doanh và phong trào công nhân viên chức.
Phong trào thi đua 153 ngày đêm phấn đấu hoàn
thành kế hoạch SXKD đã đạt kết quả quan trọng, góp
phần giúp TCT hoàn thành toàn diện kế hoạch đã đề
ra; 30 tập thể và 80 cá nhân đã được khen thưởng
trong phong trào này.

cảnh, chủ động tạo những cơ hội mới; tích cực áp
dụng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, giao
BSC/KPI đến công đoàn trực thuộc; nghiên cứu,
truyền thông và áp dụng OKR trong quản trị doanh
nghiệp. Lãnh đạo TCT cũng đề nghị các cấp Công
đoàn quán triệt đầy đủ và phối hợp tổ chức thực
hiện các nội dung đã được Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh
đạo TCT chỉ đạo tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm
2020 của TCT (ngày 4/1 vừa qua).

Hội nghị đã xem xét báo cáo tổng kết công
tác của Ban Thanh tra nhân dân, Uỷ ban kiểm tra của
Công đoàn, các tham luận của Công đoàn VNPT Net3
và Ban Khai thác mạng. Hội nghị đã tiến hành thủ tục
bầu bổ sung nhân sự BCH Công đoàn VNPT Net
nhiệm kỳ 2017-2022  và tổ chức trao tặng các hình
thức khen thưởng của Công đoàn Bộ TTTT, Công
đoàn VNPT cho các Công đoàn trực thuộc về thành
tích công tác năm 2020.

Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Sần Thị Bình
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công
đoàn VNPT Sần Thị Bình đánh giá cao hoạt động của
tổ chức công đoàn, phong trào công nhân viên chức
VNPT Net trong năm qua, động viên người lao động
gắn bó với công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của Công
đoàn Tập đoàn. Đề cập đến các nhiệm vụ năm 2021,
Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Sần Thị Bình lưu ý
Công đoàn TCT cần có giải pháp cụ thể việc khắc
phục, giải quyết các hạn chế tồn tại đã nêu trong báo
cáo. Căn cứ thực tế, Công đoàn Tập đoàn đề nghị các
cấp Công đoàn của TCT cần có kế hoạch hoạt động
(cho từng kỳ); triển khai giao BSC/KPI đến các công
đoàn trực thuộc, có kiểm tra, đánh giá đầy đủ; đào
tạo bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ công đoàn; thường

Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Sần Thị Bình và Chủ
tịch CĐ TCT Nguyễn Bá Nghĩa trao Bằng khen của
CĐ TTTT cho CĐ các đơn vị: Ban Khai thác mạng,

VNPT Net3,  VNPT Net1 và Khối CQ TCT

…trao tặng Giấy khen của CĐ VNPT cho CĐ các đơn
vị: Ban Phát triển mạng QT, Đối soát Thanh Khoản,

QLDA hạ tầng I, QLDA hạ tầng II và QLDA Kiến trúc

BBT VNPT Net



Công đoàn VNPT-Media tổ chức Hội nghị triển khai
công tác năm 2021

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền thông
Nguyễn Văn Nhân phát biểu khai mạc

Sáng ngày 12/01/2021, Tổng công ty Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm
2021 trong không khí vui tươi, phấn khởi, với tinh thần quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, kế
hoạch đề ra.

Chủ tịch Công đoàn VNPT Bùi Văn Hoan đã trao
tặng Bằng khen của Công đoàn TT&TT Việt Nam

Công đoàn Tổng công ty Truyền thông

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty Truyền thông Nguyễn Văn Nhân khẳng
định: "Mặc dù năm 2020 diễn ra với nhiều khó khăn
do dịch bệnh Covid-19, do thiên tai và sự cạnh tranh
khốc liệt của thị trường công nghệ thông tin, nhưng
Công đoàn VNPT-Media đã đoàn kết, phát huy tốt
vai trò của mình, cùng với chế độ chính sách cho
người lao động, tích cực thực hiện các cuộc vận
động, phong trào thi đua, nên kết quả mà Tổng công
ty Truyền thông đạt được trong năm 2020 rất đáng
tự hào. Trên cơ sở đó, năm 2021, Công đoàn Tổng
công ty sẽ đổi mới, phát triển cà chiều rộng và bề
sâu nhằm tạo động lực thúc đẩy hiệu quả, chất
lượng toàn diện cho hoạt động sản xuất kinh
doanh".

nhằm tiếp tục đẩy mạnh tinh thần và sự cố gắng của
tập thể đoàn viên công đoàn cho sự phát triển
chung của Tổng công ty.

Chủ tịch Công đoàn VNPT Bùi Văn Hoan phát biểu
chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công
đoàn Tập đoàn VNPT Bùi Văn Hoan đánh giá cao
những phương thức đổi mới trong hoạt động công
đoàn của VNPT-Media, đặc biệt là vai trò của tổ
chức Công đoàn khi tham gia động viên tinh thần
cho CBNV có thêm sự hăng say, nhiệt tình, sáng tạo
đối với công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ chung. Đồng chí Bùi Văn Hoan
cũng nhấn mạnh: Công đoàn Tổng công ty Truyền
thông cần đổi mới quyết liệt hơn, nhanh hơn, đặc
biệt chú ý tới các nhiệm vụ về tài chính, đảm bảo
chế độ báo cáo định kỳ.
Nhằm ghi nhận đóng góp của tổ chức Công đoàn
VNPT-Media trong năm 2020, Công đoàn Thông tin
và Truyền thông Việt Nam đã có Quyết định số
520/QĐ-CĐTTT ngày 16/12/2020 về việc tặng Bằng
khen cho Công đoàn Tổng công ty Truyền thông. Chủ
tịch Công đoàn VNPT Bùi Văn Hoan đã trao tặng
Bằng khen này cho đại diện Tổng công ty Truyền
thông - Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Nhân.



Trong năm 2020, được sự đồng thuận của Lãnh đạo
chuyên môn, Công đoàn VNPT-Media đã thống nhất
các chương trình công tác trọng tâm của Công đoàn,
đặc biệt chú trọng đến việc phát động nhiều phong
trào thi đua với các mục tiêu, kế hoạch cụ thể, làm
cơ sở cho công đoàn các đơn vị phấn đấu triển khai
thực hiện. Những phong trào phát động này đều
được đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng
ứng, như: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội
đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền
thông lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; Đợt thi đua
153 ngày đêm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020;
Phát động CBCNV tham gia hưởng ứng sử dụng dịch
vụ ví điện tử VNPT Pay và chi trả các khoản lương,
thưởng qua ví điện tử VNPT-Pay; Phối hợp tổ chức
thành công Hội nghị tôn vinh Tập thể và cá nhân
điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của Tổng
công ty... Kết quả của các phong trào thi đua cũng đã
góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ
SXKD của Tổng công ty năm 2020.

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng công ty thường xuyên
chủ động phối hợp, tham gia với chuyên môn xây
dựng các cơ chế, chính sách có liên quan trực tiếp
đến đoàn viên, người lao động. Các hội đồng có liên
quan đến quyền, lợi ích của người lao động đều có
đại diện Công đoàn tham gia như: Hội đồng lương,
Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến,
Hội đồng an toàn vệ sinh lao động, Hội đồng kỷ luật.
Công tác An sinh xã hội năm 2020 do có nhiều diễn
biến phức tạp về dịch bênh, thiên tai nên được chú
trọng nhiều hơn. Công đoàn Tổng công ty đã phát
động đến toàn thể CBNV tham gia 02 đợt đóng góp
ủng hộ chương trình An Sinh xã hội và ủng hộ đồng
bào miền Trung bị lũ lụt với tổng số tiền gần 400
triệu đồng. Các công tác khác như: Nữ công, Thể dục
– Thể thao, Văn hóa – Văn nghệ nhằm nâng cao đời
sống tinh thần cho CBNV cũng được quan tâm và
triển khai đầy đủ.
Có thể thấy, hoạt động công đoàn vừa qua có nhiều
đổi mới, gắn kết và phù hợp với mô hình SXKD, góp
phần động viên đoàn viên công đoàn nỗ lực phấn
đấu hoàn thành các chỉ tiêu KH - SXKD năm 2020 với
mức tăng trưởng cao; Đời sống, thu nhập và việc
làm người lao động được đảm bảo, từ đó tạo động
lực để CBCNV phấn đấu cống hiến và gắn bó với
Tổng công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2020,
Công đoàn VNPT-Media cũng đưa ra những mục
tiêu, chương trình hoạt động cụ thể cho năm 2021

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, để biểu dương những
thành tích và sự cống hiến tích cực của tập thể và đoàn
viên công đoàn VNPT-Media trong năm 2020, đại diện
Lãnh đạo Công đoàn VNPT đã trao tặng Bằng khen của
Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông
năm 2020 cho: Công đoàn Công ty Phát triển Dịch vụ
Truyền hình; Công đoàn Công ty Phát triển Dịch vụ Giá
trị Gia tăng; Công đoàn khối Cơ quan Tổng công ty.

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn VNPT Triệu Tiến
Thắng trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công

đoàn Thông tin và Truyền thông năm 2020 cho các đơn vị

Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty VNPT-Media trao tặng
Giấy khen của BCH Công đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam về thành tích toàn diện cho Công đoàn Cơ sở

thành viên, Tổ Công đoàn năm 2020

Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty VNPT-Media trao tặng
Giấy khen của BCH Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam về thành tích toàn diện cho Công đoàn Cơ sở thành
viên, Tổ Công đoàn năm 2020, bao gồm các tập thể: Công
đoàn Công ty Phát triển Phần mềm; Công đoàn Văn
phòng Đại diện miền Trung; Công đoàn Văn phòng Đại
diện miền Nam; Tổ Công đoàn Phòng Tổng hợp (Công
đoàn Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền hình); Tổ Công
đoàn Phòng Phần mềm dịch vụ GTGT (Công đoàn Công ty
Phát triển Phần mềm); Công đoàn Phòng Khai thác nội
dung (Công đoàn Công ty Phát triển Dịch vụ GTGT).

Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2021 của
Tổng công ty Truyền thông kết thúc tốt đẹp trong không
khí phấn khởi đón chào Năm mới, với nhiều quyết tâm
cao, sẵn sàng phấn đấu thi đua đạt những thành tích mới
trong toàn thể CBNV.



Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Triệu
Chiến Thắng-UV BTV, Phó Chủ tịch Công đoàn BCVTVN,
Đồng chí Nguyễn Đồng Long, Phó Chủ tịch TCT Dịch vu
VT, các đồng chí trong Ban Giám đốc VNPT Nghệ An và
TTKD VNPT Nghệ An, cùng 200 đại biểu đại diện cho hơn
800 đoàn viên, người lao động VNPT địa bàn Nghệ An.

Phó Chủ tịch CĐ VNPT-Triệu Chiến Thắng phát biểu
chỉ đạo Hội nghị

Năm 2020, tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó
khăn: Đại dịch Covid-19 xẩy ra trên diện rộng, kéo dài. Thị
trường VT-CNTT cạnh tranh khốc liệt. Dịch vụ viễn thông
truyền thống đang ở thời kỳ bão hòa; Tình hình biến đổi
khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tục xẩy ra,
nắng nóng kéo dài, bão lụt xẩy ra trên diện rộng, làm
ngập lụt và sạt lở đất nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An,
ảnh hưởng rất lớn đến cơ sở hạ tầng mạng VT-CNTT, từ
đó tác động rẩt nhiều đến hoạt động SXKD của VNPT trên
địa bàn Nghệ An.

VNPT địa bàn Nghệ An đã quyết tâm đoàn kết hợp
lực, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh các phong trào
thi đua, thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế
hoạch SXKD năm 2020.

Hội nghị đã chỉ ra những tồn tại trong hoạt động
công đoàn và phong trào thi đua năm 2020, đề
ra các giải pháp năm 2021

Thay mặt BTV Công đoàn BCVTVN, Đồng chí Triệu
Chiến Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự quyết
tâm phấn đấu, đoàn kết, hợp lực của Công đoàn
VNPT Nghệ An và Công đoàn TTKD VNPT Nghệ
An, trong mọi hoàn cảnh luôn đẩy mạnh các
phong trào thi đua, vận động CBCNV, NLĐ hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng
VNPT địa bàn Nghệ An phát triển.

CÔNG ĐOÀN VNPT NGHỆ AN & CÔNG ĐOÀN TTKD-VNPT NGHỆ AN
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Ngày 19/01/2021, tại Thành phố Vinh-Nghệ An, Công đoàn VNPT Nghệ An và Công đoàn TTKD
VNPT Nghệ An phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai
nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021

Cũng tại Hội nghị đã phát động thi đua trong
phong trào CNV, NLĐ ra sức thi đua, đoàn kết,
hợp lực, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021.
Hội nghị diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn
kết thống nhất, quyết tâm nỗ lực cao nhất phấn
đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch
SXKD và nhiệm vụ Tập đoàn giao năm 2021.

Tin từ Thế Dũng-VNPT Nghệ An.



Kể chuyện ra quân đầu năm 2021
Trong niềm vui đón chào năm mới 2021, các đơn vị trong Tập đoàn đã, đang rộn ràng khí thế ra quân,
quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

BBT xin Kể chuyện ra quân năm 2021 bằng những hình ảnh nhiệt huyết, thần tốc trên mọi miền Tổ
quốc.

 Tại Vĩnh Phúc
Ngay sau ngày Hội nghị triển khai kế hoạch năm
2021, với tinh thần “Thần tốc, thần tốc và thần
tốc”. VNPT địa bàn Vĩnh Phúc tổ chức chương
trình ra quân bán hàng năm 2021 tại khắp địa
bàn các Huyện/thị/Thành với khẩu hiệu “Quyết
tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm
2021”.

Tham dự Lễ ra quân, là hơn 200 CBCNV-LĐ hai
Khối Kinh doanh – Kỹ thuật tại các địa bàn
huyện/thị/thành cùng tham gia Lễ ra quân thể
hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đồng lòng
dốc sức của CBCNV quyết tâm cùng nhau vượt
khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức
các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, phấn đấu hoàn
thành những con số kế hoạch được phân giao.

Tại buổi Lễ, Trưởng đại diện địa bàn các
Huyện/thị/thành phát động chương trình ra
quân với chủ đề “Đồng tâm - hợp lực- bứt phá”
và thực hiện ký cam kết hoàn thành các chỉ tiêu
sản xuất, kinh doanh năm 2021 giữa 02 Khối
kinh doanh – kỹ thuật.

Cùng với đó, tại Vĩnh Phúc đã có chương trình
khen

khen thưởng tôn vinh theo 06 khung giờ bán hàng/01
ngày, đồng thời kết thúc từng ngày có khen thưởng cho
những Tập thể/cá nhân bứt phá trong ngày ra quân bán
hàng. Chắc chắn với tâm thế quyết tâm đồng lòng của toàn
thể CBCNV-NLĐ sẽ tạo nên một năm khởi sắc - đại thắng,
hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2021.

 Tại Vĩnh Long
Trong không khí tưng bừng chào đón Xuân
Tân Sửu 2021 và nhằm tạo khí thế, động lực
cho toàn thể CBCNV, sáng ngày 12/01/2021,
VNPT địa bàn Vĩnh Long đã tổ chức Lễ ra quân
Quyết tâm hoàn thành Kế hoạch SXKD năm
2021.
Tại buổi lễ ra quân, tập thể Lãnh đạo, CBCNV
VNPT địa bàn Vĩnh Long nêu cao khẩu hiệu
“Quyết tâm" bán hàng vượt chỉ tiêu và chăm
sóc khách hàng tốt nhất.
Hy vọng, với ý chí quyết tâm cùng với sự đồng
lòng giữa 2 khối kinh doanh và kỹ thuật, VNPT
địa bàn Vĩnh Long tin tưởng rằng năm 2021 sẽ
là 1 năm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản
xuất kinh doanh của đơn vị.
Kết thúc buổi lễ ra quân, toàn thể nhân viên

kinh doanh, kỹ thuật và Tổng Tư lệnh là lãnh đạo Phòng BH
triển khai chương trình bán hàng tổng lực tại Địa bàn
Thành phố Vĩnh Long cùng với sự tham gia đầy nhiệt huyết
của các chiến binh xanh, hứa hẹn sẽ có một ngày ra quân
bán hàng đầy thắng lợi.



 Tại Đà Nẵng
Mặc dù năm qua, địa bàn Đà Nẵng đã chịu
tổn thất nặng nề do 2 đợt dịch COVID-19
cùng với thiệt hại do bão lũ hoành hành
nhưng trong năm mới này, các đơn vị vẫn
đặt niềm tin mãnh liệt vào sự tin yêu,
trung thành của khách hàng với VNPT; từ
đó, vận động bán hàng bằng nhiều hình
thức, cùng nhiều chương trình khuyến
mại hấp dẫn, cơ chế tạo động lực mạnh
mẽ tạo sự chuyển biến tích cực, tăng
cường sự phối hợp Kinh doanh – Kỹ thuật
trên địa bàn. Đây là động lực để bứt phá
ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Tại lễ ra quân, CBCNV VNPT trên địa bàn
Đà Nẵng đã phát huy truyền thống đoàn kết,
vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu hợp
lực thực hiện tốt chương trình “Ký – Kéo” (ký
hợp đồng và lắp đặt ngay cho khách hàng
trong thời gian nhanh nhất).

Các đơn vị đã tích cực hưởng ứng tinh thần
thúc đẩy hoạt động bán hàng thúc đẩy hoạt

động bán hàng trên địa bàn toàn thành phố, đồng thời
đẩy mạnh công tác phối hợp Kinh doanh - Kỹ thuật trong
việc cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ VNPT,
nâng cao uy tín thương hiệu trong mắt khách hàng. Trong
đợt phát động lễ ra quân, không khí tại các Phòng Bán
hàng và Trung tâm Viễn thông trở nên sục sôi, đầy quyết
thắng, ai nấy đều bừng bừng khí thế.

 Bắc Giang

Bước sang năm 2021 với nhiều thách
thức mới và cơ hội mới, nhằm tạo không
khí thi đua sôi nổi, nhiệt huyết, tăng
cường các hoạt động bán hàng và chăm
sóc khách hàng ngay từ đầu năm, quyết
tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh
doanh năm 2021. Ngày 09/01/2021,
VNPT địa bàn Bắc Giang long trọng tổ
chức “LỄ RA QUÂN - QUYẾT TÂM HOÀN
THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2021".

Kết thúc Lễ ra quân, đoàn xe Roadshow
được thực hiện bởi 40 CBCNV VNPT địa bàn
Thành Phố đã mang hình ảnh VNPT -
VinaPhone đến gần hơn với khách hàng -
Những người thân yêu nhất.

Lễ ra quân với màu xanh hi vọng, màu xanh tươi mới, những
trái bóng VNPT – VinaPhone bay cao, bay xa hơn nữa như
những cơ hội mới, vận hội mới cho toàn thể CBCNV VNPT
địa bàn Bắc Giang chúng ta cùng quyết tâm đồng lòng vì một
mái nhà chung VNPT.



 Long An

Nhằm tạo khí thế
thi đua sôi nổi và
động lực cho
toàn thể cán bộ,
công nhân viên
trong công tác
kinh doanh và kỹ
thuật ngay đầu
năm mới, VNPT
địa bàn Long An
đã tổ chức lễ xuất
quân quyết tâm
hoàn thành vượt
mức kế hoạch sản
xuất kinh doanh
năm 2021.

Bước sang năm 2021, đòi hỏi mỗi cán bộ,
nhân viên phải nỗ lực hơn nữa, phát huy
tinh thần đoàn kết, trí tuệ sáng tạo mới có
thể đạt được mục tiêu doanh thu, tăng
trưởng 5% so với thực hiện năm 2020.

Tại lễ ra quân, VNPT địa bàn Long An đã
bàn giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 cho

các Trung tâm Viễn thông và Phòng bán hàng trực thuộc.
Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của VNPT địa bàn Long An
đã đồng tâm hô vang các khẩu hiệu bày tỏ quyết tâm đoàn
kết, chung sức đồng lòng, phát huy nội lực trí tuệ, sức sáng
tạo để thực hiện thắng lợi, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch
đề ra trong năm 2021.



CĐCS và CĐCSTV trang bị vật dụng giữ ấm cho CBCNV, Người lao động

Những ngày qua, thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển mùa gây rét đậm, rét hại kéo dài. Bất chấp sự
khắc nghiệt của thời tiết, CBCNV, người lao động của VNPT các Tỉnh/Thành phố vẫn cố gắng, nhiệt
huyết duy trì và hoàn thành công việc của mình. Nhằm động viên và đảm bảo sức khỏe cho CBCNV,
người lao động, đặc  biệt là đối với anh chị em làm việc ngoài trời, phải di chuyển nhiều, Công đoàn
cơ sở và Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn VNPT đã nhanh chóng triển khai trang bị
các thiết bị giữ ấm, chống rét cho người lao động.

Tại Hà Giang

Công đoàn Viễn thông
Hà Giang đã trang bị
phương tiện chống
rét cho người lao
động tại các Trung
tâm trực thuộc. Mỗi
cá nhân được trang bị
01 bộ chống rét, bao
gồm: mũ, khăn len và
găng tay.

Tại Tuyên Quang

Chuyên môn - Công
đoàn TTKD VNPT - Lạng
Sơn đã đến tặng quà là
160 đôi găng tay, 160
chiếc bịt tai cho CBCNV,
NLĐ tại các đơn vị trực
thuộc phục vụ công tác
bán hàng và hoạt động
SXKD đạt hiệu quả.



Tại Thanh Hóa

Chuyên môn và Công
đoàn VNPT Thanh Hóa
triển khai chương trình
trang cấp bình nước giữ
nhiệt cho CBCNV, người
lao động.

Tại Hòa Bình

Công đoàn TTKD VNPT – Hòa Bình đã đến tặng quà là đôi găng tay,
chiếc bịt tai cho CBCNV, NLĐ tại các đơn vị.

Sự quan tâm kịp thời, sự đồng hành của Công
đoàn với người lao động và đã phần nào bớt
đi cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết và thể
hiện sự nhân văn, tinh thần đoàn kết của

người VNPT; người lao động cảm thấy ấm lòng hơn
và có động lực để tiếp tục vượt qua khó khăn, thực
hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.



Bộ Luật lao động 2019 được
Quốc hội thông qua tại Kỳ họp
thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ
ngày 01/01/2021 với nhiều điểm
mới nổi bật, trong đó có 17 thay
đổi lớn có liên quan tới người
lao động.

 1. Chỉ được giao kết hợp đồng lao động
(HĐLĐ) bằng lời nói với hợp đồng có thời
hạn dưới 01 tháng.

 8. NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ
không cần lý do
Bộ Luật lao động 2019: NLĐ có quyền đơn phương
chấm dứt HĐLĐ mà không cần lý do chỉ cần đáp ứng
điều kiện về thời gian báo trước tại Khoản 1 Điều 35

 9. Bổ sung quy định về những trường hợp được
quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần
báo trước
- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm
làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm
việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại
Điều 29 của Bộ luật này;
- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không
đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4
Điều 97 của Bộ luật này;
- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập
hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh
hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị
cưỡng bức lao động;
- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy
định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;
- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của
Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận
khác;
- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không
trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của
Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện
HĐLĐ.

 10. 02 trường hợp NSDLĐ có quyền đơn phương
chấm dứt hợp đồng không cần báo trước
- NLĐ không có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn
15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện
HĐLĐ.
- NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ
05 ngày làm việc liên tục trở lên.

 2. Thêm hành vi người sử dụng lao động
(NSDLĐ) không được làm khi giao kết, thực
hiện HĐLĐ

 3. Loại hợp đồng lao động: Luật mới đã bỏ
loại hợp đồng theo mùa vụ, chỉ còn 2 loại hợp
đồng là không xác định thời hạn và hợp đồng
xác định thời hạn (không quá 36 tháng).

 4. Chấp nhận HĐLĐ được thông qua phương
tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ
liệu

 5. Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng
lao động dưới 01 tháng.

 6. Về thời gian thử việc: Bổ sung quy định
thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với
công việc của người quản lý doanh nghiệp
theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật
Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào
sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

 7. Bổ sung thêm 04 trường hợp tạm hoãn
HĐLĐ:
- NLĐ thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân
tự vệ;
- NLĐ được bổ nhiệm làm người quản lý
doanh nghiệp của công ty TNHH MTV do Nhà
nước nắm 100% vốn điều lệ.
- NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền,
trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà
nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh
nghiệp.
- NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền,
trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần
vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh
nghiệp khác.

17 thay đổi lớn trong Bộ Luật lao động 2019
có ảnh hưởng tới người lao động



 17. NLĐ không phải trả phí mở tài khoản để nhận
lương tại ngân hàng
Bộ Luật lao động 2019: Luật bắt buộc doanh nghiệp
phải chi trả cho những khoản phí này.

 11. Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu
từ năm 2021
Theo quy định mới tuổi nghỉ hưu
của người lao động trong điều kiện
lao động bình thường được điều
chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ
62 tuổi đối với lao động nam vào
năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao
động nữ vào năm 2035. Từ năm
2021 cữ mỗi năm tăng thêm 3
tháng làm việc đối với lao động
nam, 04 tháng làm việc đối với lao
động nữ.

 12. Dịp Quốc khánh được nghỉ 02
ngày

 13. Thêm trường hợp NLĐ nghỉ
việc riêng vẫn hưởng nguyên
lương, cụ thể người lao động được
nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng
nguyên lương và phải thông báo
với người sử dụng lao động trong
những trường hợp sau đây:
Kết hôn: nghỉ 03 ngày; Con đẻ, con
nuôi kết hôn nghỉ 01 ngày; Cha đẻ,
mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ,
mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ
hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con
đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

 14. Tăng thời gian làm thêm đối đa
theo tháng lên 40 giờ/tháng
Tuy tổng thời gian làm thêm tối đa
vẫn giữ mức không quá 200
giờ/năm nhưng đã có điều chỉnh về
số giờ làm thêm theo tháng từ
“không quá 30 giờ/tháng” lên
“không quá 40 giờ/tháng”.

 15. Bổ sung quy định NLĐ được ủy
quyền cho người khác nhận lương
NLĐ được ủy quyền cho người khác
nhận lương trong trường hợp NLĐ
không thể nhận lương trực tiếp, việc
ủy quyền phải hợp pháp, NSDLĐ
đồng ý.

 16. Đối thoại tại nơi làm việc định
kỳ ít nhất 01 lần/năm, khi có yêu
cầu của một hoặc các bên, khi có vụ
việc quy định tại điểm a khoản 1
Điều 36.


