
BK Bộ 
TTTT

Khen thưởng 
hàng quý cấp 

TCT

Thành tích 
CĐ

Thành tích khác

1 Bùi Thị Huyền
Tổ trưởng Tổ tiếp 
thị Bưu điện thành 
phố Hải Dương

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Hải 
Dương

x

Quý 1, 2, 3, 
4 (Lao 
động Bán 
hàng giỏi)

Tiếp thị bán sản phẩm dịch vụ Bưu điện: Tổ chức tốt
công tác chăm sóc khách hàng; Trực tiếp đưa sản
phẩm dịch vụ bưu chính đến người dân; Đạt năng
suất chất lượng công việc xuất sắc được khen thưởng
danh hiệu “Lao động bán hàng giỏi” 4 quý năm
2016.

2
Nguyễn Thị Hồng 
Thái

Trưởng Bưu cục 
phát Bưu điện 
huyện Quế Võ

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Bắc 
Ninh

x

Quý 1, 2, 4 
(Lao động 
Bán hàng 
giỏi)

Quản lý điều hành Bưu cục khai thác: Hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, luôn đảm bảo khai thác đúng
tuyến đúng hướng và sản lượng, an toàn túi gói
không mất mát đổ vỡ, rút ngắn thời gian khai thác.
Ngoài ra còn tham gia phát triển các dịch vụ của BĐ
được TCT khen thưởng 3 quý Lao động Bán hàng
giỏi năm 2016.

x

3
Nguyễn Thị 
Thanh Mai

Trưởng Bưu cục 
Minh Hưng 2 Bưu 
điện huyện Chơn 
Thành 

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Bình 
Phước

x

Quý 2, 3  
(Lao động 
Bán hàng 
giỏi)

Quản lý điều hành công việc sản xuất kinh doanh của 
Bưu cục: Luôn ý thức được trách nhiệm của mình 
trong việc quản lý điều hành công việc sản xuất kinh 
doanh, có giải pháp đổi mới công tác điều hành Bưu 
gửi KHL tại đơn vị đem lại doanh thu cao, được TCT 
khen thưởng 2 quý Lao động Bán hàng giỏi năm 
2016.

 ĐẠI BIỂU DỰ LỄ TÔN VINH NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2016

CÔNG ĐOÀN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

DANH SÁCH

TT Họ và Tên Chức danh Đơn vị công tác

Thành tích 2016

Ảnh cá nhân



4
Nguyễn Thị Thùy 
Trang

Nhân viên kinh 
doanh Bưu điện 
huyện Krông Păc

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Đắk 
Lắk

x

Quý 2, 3 
(Lao động 
Bán hàng 
giỏi)

Nhân viên kinh doanh: Làm tốt công tác chuyên môn, 
hoàn thành tốt công tác bán hàng đạt thành tích Lao 
động bán hàng giỏi 2 quý năm 2016 được TCT khen 
thưởng. Luôn cố gắng trong công việc và tìm tòi 
phương pháp bán hàng có hiệu quả; cá nhân được 
công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016. Có sáng 
kiến cấp cơ sở. 

5
Phàng Thị Ngọc 
Lan

Trưởng Bưu cục 
Khách hàng lớn, 
Chủ tịch Công 
đoàn Bưu điện thị 
xã Gia Nghĩa

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Đắk 
Nông

x
Quý 4 (Lao 
động Bán 
hàng giỏi)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có giải 
pháp sáng kiến phát tiển kinh doanh tốt các dịch vụ 
của BĐ, mang lại doanh thu cao cho đơn vị, được 
TCT khen thưởng lao động Bán hàng giỏi 1 quý và 
được đề nghị tặng Bằng khen Bộ giai đoạn 2015-
2016.

6 Võ Thị Kim Ngân

Trưởng Bưu cục 
Khai thác Bưu 
điện thành phố 
Cao Lãnh

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Đồng 
Tháp

x
Quý 2 
(Khai thác 
viên giỏi)

Quản lý điều hành Bưu cục khai thác: Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, luôn đảm bảo khai thác đúng 
tuyến đúng hướng và sản lượng, an toàn túi gói 
không mất mát đổ vỡ, rút ngắn thời gian khai thác. 
Phối hợp với Bưu cục phát đảm bảo lưu thoát nhanh 
hàng hóa, bưu gửi của khách hàng góp phần hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chung của BĐT. Được khen 
thưởng 01 quý năm 2016 danh hiệu “Khai thác viên 
giỏi”. Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

7 Lê Thị Thu Hoài

Tổ trưởng tổ Giao 
dịch trung tâm 
Bưu điện trung 
tâm 1

Công đoàn Bưu 
điện TP Hải 
Phòng

x
Quý 3 (Lao 
động Bán 
hàng giỏi)

Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, có các giải 
pháp đổi mới tổ chức sản xuất tại Bưu cục mang lại 
hiệu quả kinh doanh cho đơn vị, được TCT khen 
thưởng lao động BHG 1 quý và được đề nghị tặng 
BK Bộ giai đoạn 2015-2016.



8 Trần Thị Loan

Tổ trưởng tổ Giao 
dịch Bưu điện 
huyện Thanh 
Chương

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Nghệ 
An

x
Quý 1 (Lao 
động Bán 
hàng giỏi)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có các giải 
pháp phát triển dịch vụ tốt, riêng dịch vụ TKBĐ 
trong quý 1 huy động được 15 tỷ đồng, được TCT 
khen thưởng lao động Bán hàng giỏi 1 quý và được 
đề nghị tặng BK Bộ giai đoạn 2015-2016.

9
Nguyễn Thị 
Thanh Thủy

Nhân viên bán 
hàng Bưu điện 
thành phố Đông 
Hà

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Quảng 
Trị

x

Quý 2, 4 
(Lao động 
Bán hàng 
giỏi) cấp 
TCT)

Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, có các giải 
pháp chăm sóc khách hàng và bán hàng đạt hiệu quả, 
mang lại doang thu cao cho đơn vị từ 2tr/tháng lên 
13,5tr/tháng/1 bưu cục. Được TCT khen thưởng Lao 
động Bán hàng giỏ 2 quý và được BĐT khen thưởng 
2 quý. Có 2 sáng kiến cấp cơ sở.  

10 Đặng Thị Đan Hà
Kiểm soát viên 
Bưu điện thành 
phố Hội An

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Quảng 
Nam

x
Quý 1 (Lao 
động Bán 
hàng giỏi)

Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, nắm bắt thị 
trường và đối thủ cạnh tranh, có các giải pháp chăm 
sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới và bán 
hàng đạt hiệu quả được TCT khen thưởng Lao động 
Bán hàng giỏi 1 quý.



11 Đinh Thị Thu Hà 

Trưởng Bưu cục 
Khai thác Trung 
tâm Khai thác Vận 
chuyển thành phố 
Hạ Long

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Quảng 
Ninh

x
Quý 1 
(Khai thác 
viên giỏi)

Quản lý điều hành công việc sản xuất kinh doanh của 
Bưu cục. Quản lý tốt mạng lưới trung chuyển của 
đơn vị đảm chỉ tiêu thời gian toàn trình đường thư: 
Luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc 
quản lý điều hành công việc sản xuất kinh doanh. 
Nghiên cứu học hỏi nắm chắc nghiệp vụ, xử lý nhanh 
các trường hợp sai sót, giảm thiểu khiếu nại thừa 
thiếu túi gói trong quá trình khai thác. Động viên 
khích lệ các cá nhân trong Bưu cục phát huy được 
thế mạnh để hoàn thành tốt công việc được giao phó 
góp phần vào thành tích chung của đơn vị; Được 
khen thưởng 01 quý năm 2016 danh hiệu “Khai thác 
viên giỏi”.

12
Nguyễn Thị 
Nhung

Trưởng Bưu cục 
Quán Triều Bưu 
điện thành phố 
Thái Nguyên

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Thái 
Nguyên

x
Quý 3 (Lao 
động Bán 
hàng giỏi)

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân phụ 
trách bưu cục Quán Triều đã hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tăng trưởng 25% so với 
năm 2015, lấy lại được KH đã chuyển sang sử dụng 
dịch vụ Bưu chính Viettel, phát triển được thêm 
nhiều khách hàng mới... mang lại DT cao cho đơn vị. 
Năm 2016 có  2 SK cấp cơ sở; Hoàn cảnh GĐ đặc 
biệt khó khăn: chồng tai nạn mất đột ngột, một mình 
nuôi 2 con nhỏ, sống cùng mẹ chồng không có lương 
hưu, bản thân phụ trách 1 BC xa trung tâm, KD khó 
khăn nhưng luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, được TCT khen thưởng LĐ BHG 1 quý và 
được đề nghị BK Bộ giai đoạn 2015-2016.



13
Nguyễn Bích 
Thủy

Chuyên viên 
Phòng Kế hoạch 
Kinh doanh

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Điện 
Biên

x

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có giải 
pháp phát triển dịch vụ tốt được khen thưởng 4 quý 
Lao động bán hàng giỏi cấp BĐT; được Đảng ủy dân 
chính Đảng tỉnh Điện Biên khen thưởng cá nhân có 
thành tích trong phong trào thi đua chào mừng 30 
năm ngày thành lập Đảng; được đề nghị tặng Bằng 
khen Bộ giai đoạn 2015-2016.

14
Nguyễn Thị Mỹ 
Phương

Nhân viên bán 
hàng và chăm sóc 
khách hàng Bưu 
điện huyện Mỹ Tú

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Sóc 
Trăng

Quý 1, 2, 3, 
4 (Lao 
động Bán 
hàng giỏi)

 Bán các sản phẩm dịch vụ bưu điện; hỗ trợ chi trả 
lương hưu hàng tháng: Có nhiều giải pháp kinh 
doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do đơn vị 
giao, được khách hàng tin cậy. Được khen thưởng 
danh hiệu “Lao động bán hàng giỏi” 4 quý năm 
2016; được tặng Giấy khen của BĐT.

15
Trần Thị Thu 
Oanh

Chuyên viên 
Phòng Kế hoạch - 
Kinh doanh

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Bạc 
Liêu

Q 1, 2, 3, 4 
(Lao động 
Bán hàng 
giỏi)

Chuyên viên kinh doanh, phụ trách Hành chính công 
Phòng Kế hoạch Kinh doanh kiêm giám sát bán hàng 
chuyên trách khu vực thành phố Bạc Liêu: Làm tốt 
công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc công tác 
bán hàng đạt thành tích Lao động bán hàng giỏi 4 
quý năm 2016 dẫn đầu Doanh thu tính lương. Luôn 
hăng hái, nhiệt tình, tâm huyết trong công việc và tìm 
tòi phương pháp bán hàng có hiệu quả ; cá nhân được 
công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016. Có sáng 
kiến cấp cơ sở. 



16 Phạm Ngọc Dũng
Bưu tá Bưu điện 
thành phố Tuyên 
Quang

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Tuyên 
Quang

Quý 2 (Bưu 
tá Tận tụy); 
Q 3, 4 (Lao 
động Bán 
hàng giỏi)

Là Bưu tá cao tuổi, 36 năm trong ngành luôn có tinh 
thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc,là tấm 
gương điển hình tiên tiến để anh chị em trong đơn vị 
học tập. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo thời 
gian toàn trình và an toàn bưu gửi; kết hợp công tác 
bưu tá với nhiệm vụ bán hàng, giới thiệu sản phẩm 
dịch vụ Bưu điện. Được khen thưởng 01 quý danh 
hiệu “Bưu tá tận tụy”; 02 quý được khen thưởng 
danh hiệu “Lao động bán hàng giỏi” và được BĐT 
tặng Giấy khen.

17
Nguyễn Văn 
Hồng

Trưởng Bưu cục 
KHL Bưu điện TP 
Tây Ninh

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Tây 
Ninh

Quý 1, 2, 3 
(Lao động 
Bán hàng 
giỏi); Quý 
4 được 
BĐT KT 
LĐ BHG

Bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, chủ động tìm kiếm 
khách hàng, chăm sóc duy trì, giữ được khách hàng 
hiện có, chịu khó, tìm tòi phát triển thêm được nhiều 
khách hàng mới. Có tinh thần trách nhiệm cao trong 
công việc, trực tiếp phụ trách Bưu cục Khách hàng 
lớn có hiệu quả, đóng góp không nhỏ vào thành tích 
chung của đơn vị. Bản thân đông chí cũng là 1 trong 
35 NLĐ tiêu biểu được tôn vinh năm 2016. Luôn cố 
gắng và phát huy những thành tích đã đạt được, xứng 
đáng là Gương điển hình tiên tiến để anh em noi 
theo. Được TCT khen thưởng về thành tích Lao động 
Bán hàng giỏi 3 quý năm 2016 và BĐT khen thưởng 
1 quý về thành tích LĐ Bán hàng giỏi.

18
Đinh Thị Thanh 
Hiền

Trưởng Bưu cục 
Trung tâm, Bưu 
điện thị xã LaGi

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Bình 
Thuận

Quý 1, 3, 4 
(Lao động 
Bán hàng 
giỏi);

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 
bản thân vận động CBCNV trong đơn vị đoàn kết, nỗ 
lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn 
thành kế hoạch đảm bảo thu nhập ổn định và an tâm 
công tác. Có SK cấp cơ sở; được tặng BK của 
UBND tỉnh về danh hiệu BHG.



19 Trần Nhật Tân

Trưởng phòng 
Mạng lưới, Ban 
Dịch vụ Bưu 
chính

Công đoàn Công 
đoàn Cơ quan 
Tổng công ty 
Bưu điện Việt 
Nam

x

Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân 
tham gia dự án tư vấn và cải tiến TCSX với Nhật 
Bản, bám sát tiến độ triển khai các TTKTVC Vùng, 
đảm bảo tiến độ, tổ chức lưu thoát thành công hàng 
hóa bưu gửi. Chủ trì thực hiện 01 SK và tham gia 01 
SK cấp TCT. 

20 Thái Thị Thu Hà
Kiểm soát viên 
Bưu điện thị xã 
Hà Tiên

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Kiên 
Giang

Quý 2, 3, 4 
(Lao động 
Bán hàng 
giỏi)

Phụ trách mảng dịch vụ tín dụng, công tác chất lượng 
tại BĐ TX Hà Tiên: Bản thân luôn tích cực tìm kiếm 
khách hàng, quảng bá dịch vụ, tư vấn tận tình đem lại 
doanh số cao cho đơn vị với số tiền giải ngân năm 
2016 đạt 73 tỷ đồng, góp phần hoàn thành vượt mức 
kế hoạch SXKD cho đơn vị và cá nhân được TCT 
khen thưởng lao động bán hàng giỏi 3 quý; Phụ trách 
tốt công tác chất lượng, theo dõi và kiểm tra sâu xát 
không để xảy ra vi phạm về chất lượng nghiệp vụ, 
nâng tỷ lệ chất lượng các dịch vụ cũng như chất 
lượng phát của đơn vị đạt tỷ lệ quy định của TCT; 
Bản thân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao cuôi tháng 12/2016, được Lãnh đạo BĐT bổ 
nhiệm chức vụ Phó Giám đốc BĐ thị xã Hà Tiên; Có 
1 SK được công nhận cấp TCT; danh hiệu LĐ tiên 
tiến, được CĐ BĐT tặng GK và danh hiệu phụ nữ 
Hai giỏi cấp BĐT; 



21 Lê Thị Thu Trúc

Tổ trưởng Tổ tiếp 
thị Bán hàng Bưu 
điện huyện Ninh 
phước

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Ninh 
Thuận

Quý 1, 2, 3 
(Lao động 
Bán hàng 
giỏi)

Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vượt mức 
các chủ tiêu kế hoạch, có tinh thần trách nhiệm trong 
công việc, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng 
được TCT khen thưởng lao động bán hàng Giỏi 3 
quý và được TCT tặng GK về thành tích toàn diện 
năm 2016; được GK của Công đoàn TCT về thành 
tích Giỏi việc nước, đảm việc nhà"  Có SK cấp cơ sở.

22 Đinh Thị Mơ

Nhân viên Kinh 
doanh tiếp thị bán 
hàng Bưu điện 
huyện Minh Hóa

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Quảng 
Bình

Quý 2, 3, 4 
(Lao động 
Bán hàng 
giỏi)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn dẫn 
đầu trong các phong trào thi đua SXKD năm 2016 do 
TCT và đơn vị phát động. Có giải pháp sáng kiến, 
làm tốt công tác kinh doanh, tiếp thị khách hàng để 
bán các sản phẩm dịch vụ của BĐ mang lại doanh 
thu cao cho đơn vị: Huy động tiền gửi TKBĐ đạt hơn 
4 tỷ đồng, bán hàng BT com gần 100triệu, huy động 
tín dụng 20 tỷ, phát triển dịch Daichi và thu phí Bảo 
hiểm Prevoi hơn 300triệu...được TCT khen thưởng 
Lao động Bán hàng giỏi 3 quý, được BĐT khen 
thưởng cá nhân xuất sắc quý 1/2016 và đạt giải Nhất 
bán hàng dịch vụ ngân hàng quý 2/2016 của BĐT. 

23 Lê Văn Dững 
Nhân viên vận 
chuyển Bưu điện 
huyện Thới Lai

Công đoàn Bưu 
điện TP Cần Thơ

Quý 2, 4 
(Lao động 
vận chuyển 
giỏi) 

 Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham 
gia tốt các phong trào thi đua do đơn vị và TCT phát 
động, tham gia bán hàng và phát triển dịch vụ được 
TCT khen thưởng Lao động vận chuyển giỏi 2 quý 
và được BĐT khen thưởng Lao động Vận chuyển 
giỏi 2 quý. 



24
Trương Văn 
Chung

Trưởng phòng 
Kinh doanh Trung 
tâm Datapost TP 
Hồ Chí Minh

Công đoàn Công 
ty Datapost

Quý 1, 3, 4 
(Lao động 
Bán hàng 
giỏi)

Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng Kinh 
doanh Tổ chức kinh doanh, tiếp thị, chăm sóc khách 
hàng. Xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm. Được 
tặng GK của GĐ Công ty và đươck TCT khen 
thưởng Lao động bán hàng giỏi 3 quý năm 2016 

25
Hoàng Thị Thúy 
Hà

Nhân viên tiếp thị 
Phòng Kế hoạch - 
Kinh doanh

Công đoàn Bưu 
điện TP Hà Nội

Quý 2, 3 
(Lao động 
Bán hàng 
giỏi)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được TCT 
khen thưởng Lao động Bán hàng giỏi 2 quý. Là cá 
nhân tiêu biểu được cử đi dự Hội nghị Tổng kết và 
triển khai kế hoạch năm 2017TCT năm 2016 tại Đà 
Lạt

26 Trương Thế Sỹ

Lái xe Bưu chính 
Đội vận chuyển 
Trung tâm vận 
chuyển và Kho 
vận miền Nam

Công đoàn Công 
ty Vận chuyển và 
Kho vận Bưu 
điện

Quý 1, 4 
(Lao động 
vận chuyển 
giỏi)

 Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn 
hàng hóa, phương tiện vận chuyển. Đạt giải đặc biệt 
chương trình thi đua “Giữ xe tốt, lái xe an toàn, phục 
vụ chuyên nghiệp, văn minh năm 2016”; Đạt danh 
hiệu CSTĐ cấp cơ sở và được tặng GK của HĐTV 
TCT



27 Đỗ Văn Phúc

Phó Bưu cục Khai 
thác Trung tâm 
Khai thác vận 
chuyển

Công đoàn Bưu 
điện TP Hồ Chí 
Minh

x

Phối hợp cùng Trưởng Bưu cục  Quản lý tốt mạng 
lưới trung chuyển của đơn vị đảm chỉ tiêu thời gian 
toàn trình đường thư; Bản thân nắm rõ quy trình 
nghiệp vụ và hướng dẫn sâu sát cho anh chị e trong 
đơn vị thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng khai thác 
không để xảy ra sai xót chất lượng nghiêm trọng. 
Luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc 
quản lý điều hành công việc sản xuất kinh doanh. 
Được TCT khen thưởng danh hiệu KTV giỏi quý 
1/2016 và được Giám đốc BĐTP quyết định công 
nhận Lao động giỏi tiêu biểu năm 2016. 

28 Phạm Quốc Hòa

Bưu tá Trung tâm 
vận chuyển phát 
hàng Chi nhánh 
Công ty Cổ phần 
Chuyển phát 
nhanh Bưu điện 
tại TP Hồ Chí 
Minh

Công đoàn Công 
ty cổ phần 
Chuyển phát 
nhanh Bưu điện

Quý 3 (Bưu 
tá tận tụy)

Là Bưu tá tại địa bàn rộng lớn, luôn sắp xếp hành 
trình đường thư 1 cách khoa học nên chất lượng phát 
thành công cao, luôn đạt chỉ tiêu phát thành công trên 
95%, có tinh thần trách nhiệm, tiết kiệm chi phí đảm 
bảo an toàn, lưu thoát bưu gửi trong mọi tình huống. 
Là cá nhân xuất sắc được Tôn vinh tại Hội nghị triển 
khai Kế hoạch của Công ty CP CPN BĐ năm 2017.

29
Trần Thị Hồng 
Minh

Nhân viên Bưu 
điện Đà Nẵng 1

Công đoàn Bưu 
điện TP Đà Nẵng

x

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bình quân 
hoàn thành gấp 10 lần chỉ tiêu bán hàng hàng tháng, 
là 1 trong những cá nhân được BĐTP khen thưởng 
có thành tích bán hàng cao nhất quý 3/2016; có giải 
pháp kinh doanh tốt, đạt danh hiệu Phụ nữ Hai giỏi 
cấp BĐTP, được đề nghị tặng BK Bộ giai đoạn 2015-
2016.



30
Phan Thị Thanh 
Hương

Tổ trưởng Bưu 
điện Hệ 1, Bưu 
điện thành phố 
Quy Nhơn

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Bình 
Định

x
Quý 1 (Lao 
động Bán 
hàng giỏi)

Phụ trách BĐ Hệ 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được TCT khen thưởng thành tích BCP xuất sắc 3 
quý  và  cá nhân được TCT khen thưởng LĐ bán 
hàng giỏi 1 quý, có giải pháp tốt trong công tác chăm 
sóc khách hàng đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn 
thành tốt nhiệm vụ SXKD của BĐ thành phố, được 
đề nghị tặng BK Bộ giai đoạn. 

31 Võ Anh Phong

Lái xe Trung tâm 
khai thác vận 
chuyển thành phố 
Thủ Dầu Một

Bưu điện tỉnh 
Bình Dương

Quý 2, 4 
(Lao động 
vận chuyển 
giỏi)

Luôn tuân thủ quy định của người lái xe, đảm bảo an 
toàn hàng hóa, phương tiện vận chuyển. Được khen 
thưởng 02 quý năm 2016 danh hiệu “Lao động vận 
chuyển giỏi”. Ngoài nhiệm vụ lái xe còn tích cực 
tham gia khai thác, vận chuyển và đi phát hàng trong 
thời gian sản lượng hàng hóa nhiều; Ngoài ra còn 
tham gia bán các sản phẩm BTCom: 30tr; PTI 27,2tr; 
AVG 9c; SGK 5,2tr.

32
Trương Thị 
Thanh Hảo

Nhân viên KDTT, 
phòng kế hoạch 
Kinh doanh

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu

Q 1, 4 (Lao 
động Bán 
hàng giỏi

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có giải pháp 
sáng kiến phục vụ cho lao động sản xuất mang lại 
hiệu quả cao trong lao động, được TCT khen thưởng 
LĐ Bán hàng giỏi 2 quý. 



33 Chu Lệ Quyên

Chuyên viên 
BCCP Phòng Kế 
hoạch Kinh 
doanh, Chủ tịch 
Công doàn Khối 
văn phòng

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Hưng 
Yên

Quý 3, 4 
(Lao động 
Bán hàng 
giỏi)

BK 
CĐTTTT

Luôn đi đầu trong các phong trào thi đua tại cơ sở, 
doanh số bán hàng luôn đứng đầu Khối Văn phòng 
BĐT được TCT khen thưởng LĐ Bán hàng giỏi 2 
quý. Tổ chức phát động tốt các phong trào thi đua 
góp phần hoàn thành nhiệm vụ của BĐT, đóng góp 
những giải pháp kinh doanh hay giúp BĐT giữ vững 
được khách hàng hiện có và phát triển thêm nhiều 
khách hàng mới. Được tặng GK của HĐTV Tổng 
công ty và được tặng BK của CĐ TTTT.

34 Phan Thanh Tùng

Tổ trưởng Tổ vận 
chuyển Trung tâm 
Khai thác vận 
chuyển 

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Nam 
Định

Quý 1, 4 
(Lao động 
vận chuyển 
giỏi)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sản lượng hàng hóa 
tăng đột biến, cá nhân đã phối hợp vận chuyển trên 
3000 tấn hàng hóa, riêng cá nhân vận chuyển trên 
700 tấn bưu gửi an toàn đúng thời gian quy định. 
Tích cực tham gia lao động sản xuất mặc dù vất vả 
đã động viên anh em trong tổ cố gắng hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài ra cá nhân còn 
tích cực tham gia bán hàng với kết quả huy động 
được 2,5 tỷ tiền gửi TKBĐ, duy trì số dư  thường 
xuyên, tham gia bán các DV của BĐ như BH ô tô, xe 
máy, BH Daichi, sim, thẻ các loại...được TCT khen 
thưởng lao động vận chuyển giỏi 2 quý và được công  
nhận CSTĐ cơ sở năm 2016. 

35 Võ Văn Tuấn
Bưu tá Bưu điện 
huyện Chợ Gạo 

Công đoàn Bưu 
điện tỉnh Tiền 
Giang

Quý 2, 3 
(Bưu tá tận 
tụy)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo thời gian 
toàn trình và an toàn bưu gửi; thái độ văn minh, lịch 
sự được khách hàng tin cậy. Ngoài công việc chính là 
bưu tá còn tham gia phát triển các dịch vụ của đơn vị 
như BHYT; BHXH 1,688 tỷ; BH PTI 310 triệu; vận 
động đặt báo 326 triệu; vận động gửi TKBĐ 1 tỷ; 
BHNT Daichi 30 triệu... Được TCT khen thưởng 02 
quý năm 2016 danh hiệu “Bưu tá tận tụy”; Được 
BĐT Tiền Giang KT thành tích toàn diện năm 2016 
và thành tích "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" giai 
đoạn 2010-2014 


