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Hệ thống đại lý Bưu điện: Phát triển thêm 26.218 người tham gia BHXH tự nguyện 

Làm tốt công tác tuyên truyền và khen thưởng kịp thời những đơn vị đạt trên 60% kế 
hoạch… là những yếu tố giúp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) phát triển 
thêm 26.218 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trong 4 tháng đầu năm 2019, 
nâng tổng số người tham gia do Bưu điện phát triển lên 111.074 người. 

Theo VNPOST, đến hết tháng 4, có 7 Bưu điện tỉnh, thành phố làm tốt công tác phát triển 
BHXH tự nguyện (đạt trên 60% kế hoạch năm) gồm: Quảng Trị đạt 92%, Thái Bình 67%, 
Bến Tre 65%, Hậu Giang 66%, Tuyên Quang 63%, Điện Biên 61%, đặc biệt là Sóc Trăng đã 
vượt kế hoạch cả năm với việc phát triển mới được 1.822 người tham gia, đạt 101%. 

 

Tư vấn, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện 

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Ít- Giám đốc Bưu điện tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: “Sau 
khi có kế hoạch từ VNPOST, chúng tôi đã cùng Giám đốc BHXH tỉnh lên báo cáo với Phó 
Chủ tịch tỉnh xin chủ trương tổ chức hội nghị cho lãnh đạo chủ chốt tại 11 huyện, thị xã, 
thành phố. Tiếp theo, chúng tôi tổ chức tại các xã, phường, thị trấn bằng cách thống nhất Chủ 
tịch xã chủ trì chỉ đạo chung và ký giấy mời, Bưu điện và BHXH hỗ trợ giới thiệu dịch vụ, 
giải đáp thắc mắc, ký hợp đồng... Nhờ thống nhất cao nên các địa phương xem việc phát triển 
BHXH tự nguyện là việc của địa phương, là mục tiêu thi đua ở cơ sở...”. Cũng theo ông Ít, 
bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên Bưu điện cũng luôn bám sát địa bàn, am hiểu dịch vụ, chọn 
đối tượng tư vấn phù hợp… 

Trong khi đó, theo chị Bùi Thị Thanh Sơn- Phó Trưởng ban Dịch vụ tài chính bưu chính 
(VNPOST), lần này, Tổng Công ty đã khen thưởng kịp thời cho những đơn vị hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, đơn vị cao nhất được thưởng 70 triệu đồng, đơn vị ít 20 triệu đồng. Ngoài ra, còn tổ 
chức các lớp tập huấn cho đội ngũ nhân viên để họ có đủ năng lực tuyên truyền, giới thiệu về 
chính sách. Đồng thời, đổi mới công tác tổ chức hội nghị như chuẩn bị âm thanh, hình ảnh 
thống nhất trên toàn quốc nhằm đồng bộ thông điệp truyền tải tới người dân. Đơn cử như hội 
nghị tuyên truyền tại phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mà chúng tôi trực tiếp 
chứng kiến, Bưu điện đã triển khai một nhóm gần 10 người, phân công mỗi người một việc để 
cùng phối hợp với cán bộ BHXH thực hiện cấp sổ BHXH ngay tại hội nghị; hay phối hợp với 
chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ máy chiếu, máy điều hòa... 



Hiện nay, đối tượng mà Bưu điện hướng tới là nhóm khách hàng từ 25 đến 50 tuổi. Họ là 
NLĐ nghỉ việc, dừng đóng BHXH nhưng chưa đến thời gian hưởng lương hưu và chưa nhận 
BHXH một lần, hay hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương, công nhân, thợ thủ công làm việc hợp 
đồng mùa vụ, lao động tự do trên địa bàn nhưng có thu nhập ổn định. 

Cũng theo VNPOST, bên cạnh một số nơi làm tốt, cũng có nhiều Bưu điện địa phương làm 
chưa tốt như: TP.HCM, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nam Định, Bình Dương, Hà Nội, Hưng 
Yên, Lai Châu, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Hòa Bình… Vì thế, để đạt mục tiêu 1 triệu người 
tham gia BHXH tự nguyện vào năm 2021- cao hơn mục tiêu mà Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra, 
mới đây VNPOST đã tổ chức chương trình Roadshow, phát tài liệu, tổ chức chương trình ra 
quân tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại 63 tỉnh, thành với chủ đề “Tuổi trẻ Bưu điện Việt 
Nam tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện vì ASXH, vì lợi ích người dân”. 
Chương trình đã huy động được gần 5.000 CBNV và đoàn viên thanh niên tham gia, phát tài 
liệu tới trên 80.000 người dân. 

Bên cạnh đó, VNPOST cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý khách hàng, nhằm đơn 
giản thủ tục và tăng các tiện ích như nhắc ngày đóng phí, thông tin 2 chiều qua tin nhắn và 
xây dựng đội ngũ nhân viên bám sát địa bàn để phát triển mới, quản lý chăm sóc khách hàng 
đã sử dụng dịch vụ. Tăng cường đào tạo giúp đội ngũ nhân viên am hiểu chế độ chính sách, 
kỹ năng tuyên truyền, có đủ khả năng tư vấn độc lập tại nhà khách hàng. Đến nay, VNPOST 
đã tổ chức đào tạo cho gần 1.000 nhân viên đủ khả năng làm báo cáo viên tại các hội nghị và 
trên 20.000 người tham gia bán hàng trực tiếp. Ngoài ra, còn giao kế hoạch tổ chức hội nghị 
và số người tham gia tăng mới đến tận Bưu điện huyện và các nhân viên; theo dõi thường 
xuyên kết quả thực hiện của từng Bưu điện tỉnh, thành phố. 
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Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống bưu điện cho người dân Mường 
Khương 

Sáng 17/5, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả 
tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân xã Tả Gia Khâu (Mường Khương) qua hệ 
thống bưu điện. 

Theo đó, 231 hộ dân thuộc 12 thôn của xã Tả Gia Khâu được thanh toán tiền dịch vụ môi 
trường rừng năm 2018. Được biết, Tả Gia Khâu có hơn 200 ha rừng được chi trả tiền dịch vụ 
môi trường rừng với tổng số tiền gần 75 triệu đồng. 

 

Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân xã Tả Gia Khâu. 

Trong ngày 17/5, người dân các xã Dìn Chin, Tả Ngài Chồ, Pha Long cũng sẽ được chi trả 
tiền dịch vụ môi trường rừng. Tại huyện Mường Khương, tiền dịch vụ môi trường rừng được 
hệ thống bưu điện thanh toán từ ngày 10/5 – 17/5. Toàn huyện có 2.700 ha rừng trên địa bàn 
15 xã, thị trấn được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với hơn 2.500 hộ dân sẽ được chi trả 
860 triệu đồng. 



 

Nhân viên bưu điện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân. 

Từ năm 2019, tiền dịch vụ môi trường rừng sẽ được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chi trả qua 
hệ thống bưu điện trên toàn tỉnh. Trước đây, việc chi trả tiền được thông qua hạt kiểm lâm các 
huyện, thành phố, do số lượng các hộ lớn nên tiến độ chi trả có những nơi chưa kịp thời, địa 
phương có số hộ dân hưởng lợi lớn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn của cơ quan kiểm 
lâm địa phương. Việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống bưu điện nhằm rút 
ngắn thời gian chi trả, đảm bảo chi trả đúng người, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. 
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Nhọc nhằn nghề bưu tá 

Không ngại quãng đường xa, khó khăn, vất vả, hàng ngày, những người bưu tá vẫn luôn 
miệt mài với nhiệm vụ chuyển phát thư từ, sách báo, hàng hoá, làm cầu nối thông tin liên 
lạc cho tất cả cơ quan Đảng, chính quyền các cấp và chuyển cả những tâm tư, tình cảm 
của người dân trên khắp nẻo đường, từ thành thị đến nông thôn. Với họ, đó là niềm vui, 
niềm tự hào khi mang đến niềm vui cho người khác. 
Cũng giống như bao nghề khác, nghề bưu tá cũng lắm nhọc nhằn bởi họ không chỉ đối diện 
với những đoạn đường cách trở mà còn ở thái độ thiếu tôn trọng của một bộ phận người dân. 
Nếu không yêu nghề, chắc chắn những bưu tá sẽ không đủ nhiệt huyết để phục vụ khách 
hàng, gắn bó dài lâu với công việc. 

Nỗi niềm người bưu tá 

Người bưu tá là hình ảnh đại diện của ngành bưu điện trong giao tiếp và 
chăm sóc khách hàng.

Đối với những người làm nghề bưu tá, thời gian ngồi trên xe còn nhiều hơn ngồi trên ghế, từ 
con đường này đến con đường khác, từ ngõ này sang ngõ khác, cốt sao nhanh chóng phát kịp 
thư từ, hàng hoá đến tay người nhận. Để mang được một lá thư tới người dân, nhân viên bưu 
tá phải trải qua một hành trình đầy vất vả. 

“Từ lúc vào ngành bưu điện với công việc bưu tá đã 19 năm, nhưng tôi chưa bao giờ có suy 
nghĩ bỏ nghề. Dù khó khăn nhưng nhìn thấy nụ cười của khách hàng khi nhận được những 
món quà hay lá thư là tôi thấy vui lây”, đó chính là lời chia sẻ chân tình của anh Nguyễn Việt 
Cường, bưu tá Trung tâm Khai thác vận chuyển, Bưu điện tỉnh. 

Ai cũng hiểu vai trò của người bưu tá là quan trọng, trách nhiệm của người bưu tá là nặng nề. 
Tuy nhiên, trong một thời gian dài người bưu tá và nghề bưu tá chưa được quan tâm đúng 
mức, quyền lợi của người bưu tá chưa được chăm lo, họ chật vật với chính cái nghề của mình. 
Thế nhưng, có những người bưu tá đã gắn bó cả đời mình với công việc, bởi hơn ai hết, họ 
nhận thấy được niềm vui và ý nghĩa của nghề đối với cuộc sống và xã hội. 



Để từng sản phẩm bưu chính đến tận tay người nhận, anh Nguyễn Văn Muôn, bưu tá xã Trí 
Phải, huyện Thới Bình phải vượt không ít gian khổ, vui với niềm vui của mọi người dù phần 
mình chẳng nhận bao nhiêu. Anh Muôn chia sẻ: Huyện Thới Bình là vùng sông nước, giao 
thông còn hạn chế nên rất khó khăn khi giao hàng vào mùa mưa. Có lắm lúc gặp khách hàng 
khó tính, phiền hà không ít khi nhận hàng không đúng yêu cầu”. 

Nỗ lực, quyết tâm đưa bưu điện đi lên 

Khó khăn cứ chồng chất khi những năm gần đây, môi trường kinh doanh các dịch vụ bưu 
chính đang chịu tác động mạnh mẽ của xu hướng toàn cầu hoá, sự phát triển của khoa học 
công nghệ và sự ra đời của nhiều nhà cung cấp dịch vụ với quy mô đầu tư, phạm vi hoạt động 
lớn đã gây sức ép mạnh mẽ đối với lĩnh vực bưu chính như chuyển phát nhanh EMS, bưu 
phẩm, bưu kiện cũng như đối với người bưu tá. 

Đặc biệt, từ khi chia tách giữa bưu chính và viễn thông, ngành bưu điện phải đối mặt với môi 
trường cạnh tranh mới và phải tự khẳng định mình để tồn tại và phát triển. Theo đó, người 
bưu tá càng đóng vai trò quan trọng nâng cao chất lượng mạng lưới, đại diện hình ảnh, thương 
hiệu của ngành bưu điện trong việc giao tiếp và chăm sóc khách hàng. 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Cà Mau Châu Phước Duyên cho biết: “Những năm gần đây, ngành 
Bưu điện Việt Nam luôn quan tâm và chăm lo cho lực lượng bưu tá, mặc dù chế độ chính 
sách chưa được thoả mãn nhu cầu cuộc sống, nhưng cơ bản đã giải quyết và chia sẻ phần khó 
khăn cho lực lượng này như: Hỗ trợ BHXH, BHYT, trang bị phương tiện chuyên dùng và hỗ 
trợ các chi phí. Ngành Bưu điện Việt Nam cũng như Bưu điện tỉnh Cà Mau thường xuyên mở 
các lớp đào tạo bưu tá chuyên nghiệp, tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách để anh chị em 
sống được bằng nghề của mình”. 

Để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Bưu điện tỉnh đã từng bước rà soát tổ chức 
bộ máy, hoạt động tại các bưu điện huyện, thành phố, trung tâm khai thác vận chuyển. Chú 
trọng nâng cao chất lượng khâu phát, việc theo dõi, đôn đốc chất lượng phát tại tất cả các bưu 
cục, qua đó chất lượng phát các loại bưu gửi, nhất là bưu gửi COD (giao hàng thu tiền) có 
chuyển biến. 

Tỷ lệ phát bưu gửi thành công đúng thời gian quy định bình quân năm đạt 90%. Tỷ lệ phát 
thành công đúng quy định bưu gửi COD đạt 84,08%. Tỷ lệ phát thành công đúng quy định 
bưu gửi không COD đạt 96,15%. Về bưu chính công ích, về độ an toa ̀n - ty ̉ lệ thư công ích 
được chuyê ̉n phát an toàn đạt 97%. Ty ̉ lệ bưu gửi đạt chỉ tiêu thời gian chuyển phát toàn trình 
đã công bố 100%. Thời gian phát báo đến các UBND, HĐND xã, phường: Tối đa 24 giờ đa ̣t 
100%. Kết quả tỷ lệ phát năm 2018 tổng số lượng bưu gửi đến trên 1,4 triệu, đã gửi thành 
công trên 1,3 triệu bưu gửi, đạt gần 90%. 

Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng bưu tá. Tại hội nghị điển hình vừa qua, 
Bưu điện tỉnh đã tuyên dương 23 gương mặt bưu tá tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công 
tác phát hành, đảm bảo chất lượng phục vụ và nhiều bưu tá gắn bó lâu dài với ngành. Đồng 
thời, động viên, khích lệ toàn bộ cán bộ, nhân viên ngành bưu điện, nhất là lực lượng bưu tá 
tiếp tục nỗ lực, phấn đấu góp phần nâng cao chất lượng phát hành cho toàn mạng lưới bưu 
điện./. 
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66 Chủ tịch Công đoàn cơ sở, 187 Người lao động tiêu biểu được biểu dương và tôn 
vinh 

Sáng 17/5, tại TP Hồ Chí Minh, Công đoàn TT&TT Việt Nam tổ chức Lễ biểu dương 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu lần thứ nhất và Tôn vinh Người lao động tiêu biểu 
ngành TT&TT năm 2019. Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan 
Tâm tham dự và phát biểu tại buổi lễ. 

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phan Tâm chúc mừng 66 Chủ 
tịch Công đoàn cơ sở và 187 Người lao động tiêu biểu được biểu dương và tôn vinh. Đồng 
thời, Thứ trưởng hoan nghênh và đánh giá cao Công đoàn TT&TT Việt Nam luôn quan tâm 
đến công tác thi đua khen thưởng và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. 

Thứ trưởng cho biết, Lễ biểu dương, tôn vinh Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Người lao động tiêu 
biểu là để ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng vươn lên và những kết quả tiêu biểu xuất sắc mà các cá 
nhân đạt được trong phong trào thi đua. Sự biểu dương, ghi nhận hôm nay sẽ cổ vũ, nhân rộng 
những tấm gương và làm lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tiếp 
tục tạo khí thế thi đua trong các năm tiếp theo với tinh thần thi đua yêu nước, vượt qua khó 
khăn, thách thức thực hiện mục tiêu “nâng cao thứ hạng Việt Nam” với phương châm hành 
động “Người đứng đầu làm gương, nhân viên thì kỷ cương, làm việc có trọng tâm, suy nghĩ 
và hành động thì bứt phá”. 

Theo Thứ trưởng, những chia sẻ của 03 Chủ tịch Công đoàn cơ sở và 03 Người lao động tiêu 
biểu tại buổi giao lưu, là những kinh nghiệm quý, được đúc kết và kiểm chứng qua thực tế 
công tác. Thứ trưởng mong rằng những chia sẻ, trải nghiệm của họ sẽ truyền được cảm hứng, 
lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành TT&TT. 

Hòa chung với tinh thần đổi mới phát triển của đất nước và cùng với hào khí tinh thần dân tộc 
dâng trào mạnh mẽ bởi khát vọng một Việt Nam hùng cường, trong năm qua bên cạnh những 
khó khăn chung của đất nước cũng như của Ngành nhưng tập thể, cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trong toàn ngành TT&TT đã vững bước vượt qua mọi thách thức, nỗ 
lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng 
bước thực hiện khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ thông tin, đóng 
góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. “Đó chính là nhờ thành quả của 
từng tập thể, cá nhân của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã luôn nỗ lực cống hiến, đổi 
mới, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao”, Thứ trưởng nói. 



 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm và Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam Chu Văn Bình 
trao danh hiệu Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu cho các cá nhân 

Thứ trưởng cho rằng, trong bối cảnh cả nước đang bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện và đẩy 
mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bên cạnh những thuận lợi, đất 
nước đang đứng trước nhiều thử thách, khó khăn, đòi hỏi phải phát huy cao độ lòng yêu nước, 
tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc trong mỗi con người Việt Nam. 

Đối với ngành TT&TT, cần tận dụng những thời cơ thuận lợi, tiếp tục khẳng định vị trí, vai 
trò quan trọng của mình, phấn đấu thực hiện mục tiêu “Nâng cao thứ hạng Việt Nam”. Để đạt 
được mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực 
hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Đặc 
biệt tập trung vào các mục tiêu trọng tâm thuộc 6 lĩnh vực sau:  

Lĩnh vực bưu chính: Phát triển mạng lưới chuyển - phát và logistic để làm hạ tầng cho sự phát 
triển của thương mại điện tử; đẩy mạnh hợp tác cung cấp dịch vụ công trên mạng bưu chính 
công cộng, phấn đấu tăng trưởng từ 30% trở lên.  

Lĩnh vực viễn thông: Tăng tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh và tỷ lệ sử dụng data 
bình quân đầu người; triển khai thực hiện các giải pháp trong việc thử nghiệm 5G và thanh 
toán điện tử bằng tài khoản viễn thông. Phấn đấu trở thành hạ tầng kết nối vạn vật, kết nối 
4.0.  

Lĩnh vực công nghệ thông tin: Tập trung phát triển chính phủ điện tử và thực hiện đề án 
chuyển đổi số quốc gia; phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin 
trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam vào top 
75 nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp Quốc. 

Lĩnh vực an toàn, an ninh mạng: Đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng. Mục tiêu 
năm 2019 là tạo ra được thị trường an toàn, an ninh mạng; phát triển các doanh nghiệp an 
ninh mạng Việt Nam đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 
Việt Nam trở thành trung tâm an ninh mạng của ASEAN.  

Lĩnh vực công nghiệp ICT: Phát triển các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, tập trung vào 
công nghệ cao, công nghiệp sản xuất phần mềm, công nghiệp sản xuất phần cứng, công 
nghiệp điện tử - viễn thông, công nghiệp dịch vụ CNTT, công nghiệp nội dung số, công 
nghiệp an ninh mạng, công nghiệp sản xuất thiết bị Internet vạn vật, phát triển và ứng dụng 
các công nghệ của CMCN 4.0.  

Lĩnh vực thông tin, tuyên truyền: Thực hiện tốt việc quy hoạch báo chí, Trung tâm lưu chiểu 
dữ liệu truyền thông số quốc gia có khả năng giám sát, phân tích, đánh giá thông tin để nâng 



cao chất lượng hiệu quả hoạt động của báo chí; tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và khát 
vọng về một Việt Nam hùng cường. 

 

Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Phạm Minh Tiến và Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT 
Việt Nam Trần Vũ Hà trao danh hiệu Người lao động tiêu biểu ngành TT&TT năm 2019 cho 

các cá nhân 

Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ, góp phần nâng cao năng suất lao 
động, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ, kỹ thuật cao đồng 
thời tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, xuất 
bản, in, phát hành. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm đề ra, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TT&TT 
đề nghị các cấp uỷ đảng, công đoàn các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
nâng cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ 
thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương quy định trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT tại 
Chỉ thị số 05/CT-BTTTT ngày 11/01/2019. 

“Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TT&TT mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí tham dự 
Lễ Biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu lần thứ nhất và Tôn vinh Người lao động 
tiêu biểu năm 2019 tiếp tục là các hạt nhân để đẩy mạnh và lan tỏa phong trào thi đua lao 
động, yêu nước. Các đồng chí tiếp tục nêu tấm gương tiêu biểu để làm cho phong trào thi đua 
yêu nước luôn là động lực to lớn thúc đẩy mỗi người, mỗi đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của ngành Thông tin 
Truyền thông và đất nước”, Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu. 

Công đoàn TT&TT Việt Nam cho biết, từ thực tiễn sinh động của phong trào thi đua yêu 
nước của Ngành, người lao động, cán bộ công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
trực thuộc xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực quản lý, sản 
xuất, kinh doanh. Qua phong trào thi đua, có nhiều cá nhân trong ngành đã vinh dự được 
Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương của nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác, được chuyên môn, công đoàn các cấp ghi nhận khen 
thưởng... Trưởng thành từ phong trào công nhân viên chức, nhiều cá nhân đã trở thành những 
tấm gương đi đầu trong lao động sản xuất, nòng cốt, tín nhiệm cao trong các phong trào thi 
đua được các cấp ủy Đảng, chuyên môn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tin tưởng, làm 
nòng cốt thúc đẩy năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất và quản lý. 



Cũng theo Công đoàn TT&TT Việt Nam, hội tụ tại lễ biểu dương hôm nay là những gương 
mặt tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất trong các phong trào công nhân viên chức và hoạt động công 
đoàn. Đó là những chiến sĩ thi đua, cá nhân điển hình tiên tiến, đã nỗ lực vươn lên vượt qua 
mọi khó khăn thách thức trong lao động, công tác, học tập; trở thành những tấm gương tiêu 
biểu đóng góp tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nói riêng và ngành TT&TT 
nói chung trong thời gian qua. Họ là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa đầy mầu sắc, 
góp phần tô đẹp thêm truyền thống 10 chữ vàng “Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, 
Nghĩa tình” của ngành Thông tin và Truyền thông./. 

 

 


