TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
VIỄN THÔNG KHÁNH HÒA

CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
GIAI ĐOẠN 2014 - 2018

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
1- Họ và tên
: Đỗ Tám
(Nam)
2- Ngày tháng năm sinh : 14-02-1960
3- Quê quán
: Mỹ Lợi – Phù Mỹ - Bình Định
4- Chỗ ở hiện nay
: 8/2 Đinh Tiên Hoàng, Phường Lộc Thọ - Thành
phố Nha Trang
5- Đơn vị công tác
: Viễn thông Khánh Hòa
6- Chức vụ chuyên môn : Phó Giám đốc Viễn thông Khánh Hòa;
7- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ kỹ thuật điện tử viễn thông;
8- Quá trình công tác :
- Từ năm 2000 - đến tháng 6/2007: Trưởng Phòng Quản lý Kỹ thuật Bưu điện tỉnh
Khánh Hòa
- Từ tháng 6/ 2007- 12/2007: Giám đốc Công ty Điện báo điện thoại Khánh Hòa;
- Từ tháng 01/2008đến tháng 6/2008: Giám đốc Trung Tâm Viễn thông Nha
Trang;
- Từ tháng 7/2008 đến nay: Phó Giám đốc Viễn thông Khánh Hòa – Chủ tịch
Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa.
9- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:
- Thuận lợi: Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Ngành, sự quan
tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các Sở, Ban, Ngành của địa
phương; tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát triển và đạt nhiều
kết quả khả quan; sự đoàn kết thống nhất giữa các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo
Chuyên môn, Công đoàn và các đoàn thể; sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ CBCNVC ...
- Khó khăn: Tình hình cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh
Hòa tiếp tục diễn ra sôi động và ngày càng quyết liệt hơn. Giá cước các dịch vụ Viễn
thông của Ngành ngày một giảm đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch doanh thu của đơn vị.
Đặc biệt, trong các năm vừa qua, tỉnh Khánh Hòa liên tục bị ảnh hướng của các cơn
bão, lũ đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến mạng lưới, cơ sở vật chất và hoạt động sản xuất
kinh doanh của đơn vị.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN 2014 - 2018:
Nhiệm vụ chính được phân công: giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các công
việc: quy hoạch và phát triển mạng lưới; quản lý kỹ thuật nghiệp vụ; tổ chức triển khai
công tác đầu tư, sửa chữa; thực hiện toàn trình quy trình đầu tư, xây dựng cơ bản; công
tác đào tạo, khoa học công nghệ, sáng kiến, sáng tạo; chịu trách nhiệm về công tác an
ninh quốc phòng, an toàn bảo hộ lao động.
Trong các năm qua, bản thân luôn hoàn thành nhiệm vụ được Giám đốc Viễn
thông Khánh Hòa giao. Luôn năng động, sáng tạo trong công tác điều hành quản lý,
chỉ đạo và các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, đặc biệt trong công tác Khoa
học, kỹ thuật, công tác An toàn bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ, công tác
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Liên tục trong nhiều năm liền toàn đơn vị không

để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông; máy móc thiết bị đảm bảo an toàn
100%.
Công tác khoa học công nghệ và phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý
hóa sản xuất là một hoạt động hết sức quan trọng, phục vụ đắc lực cho sản xuất kinh
doanh nên bản thân đã hết sức quan tâm đến lĩnh vực này. Cụ thể một số chỉ tiêu chính
của đơn vị đạt được:

STT

Tên chỉ tiêu

1

Doanh thu (tỷ đồng)
Phát triển thuê bao
FiberVNN
Nộp thuế (tỷ đồng)
Chênh lệch thu chi
Xã hội từ thiện (tr.
Đồng)
Sáng kiến S. Tạo
Tổng số lao động

2
3
4
4
5
6

So sánh
2015/2014 (%)

Năm 2014

Năm 2015

Tỷ lệ
Kết
thực
quả đạt
hiện/KH
được
(%)
526,7 101,55

Tỷ lệ
Kết quả
thực
đạt
hiện/KH
được
(%)
570
101,13 108

921

10.824

102

120

25,382 100
53,245 129,32

25,047 100
105,733 139,27

98

380

540,3

142

51
497

102
100

65
488

105
100

98

2.2 Giai đoạn 2016 - 2018: Sau khi tái cấu trúc (Viễn thông Khánh Hòa trực
thuộc Tập đoàn, Trung tâm Kinh doanh VNPT Khánh Hòa trực thuộc Tổng công ty
dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh riêng).

Năm 2016
STT Tên chỉ
tiêu

1
2
3
4

4
5

Doanh thu
(tỷ đồng)
Phát triển
thuê bao
FiberVNN
Nộp thuế
(tỷ đồng)
Chênh
lệch thu
chi
Xã hội từ
thiện (tr.
Đồng)
Sáng kiến
S. Tạo

Năm 2017

Năm 2018

Tỷ lệ
Tỷ lệ
Kết
Kết
Kết
thực
thực
quả đạt
quả đạt
quả đạt
hiện/KH
hiện/KH
được
được
được
(%)
(%)

480

101

Tỷ lệ
thực
hiện/KH
(%)

101

525,08 96

30.780 105

29.024 105

13,837 96

7,855

5,464

10,254 100

100

738

100

90,051 112,30

40,523 103,16

33,015 109,1

486,8

621

573,68

45

100

42

100

33

So sánh
2018/2016
(%)

100

109

130,54

6

Tổng số
lao động

338

100

338

100

335

100

99

Với nhiệm vụ được giao bản thân đã chỉ đạo thực hiện được các công tác
sau:
Năm 2014:Đơn vị đã hoàn thành 149 dự án đầu tư (01 dự án tập trung, 65 dự án
phân cấp và 83 dự án sửa chữa) có tổng số vốn bố trí thực hiện là 58,5 tỷ đồng. Nhằm
nâng cao chất lượng và mở rộng mạng lưới, trong năm đơn vị đã lắp đặt và đưa vào sử
dụng 45 Switch VFT; 12 bộ MxU ZTE 9806H phát triển thuê bao băng rộng cố định;
55 card thuê bao IP-DSLAM MA5600; 4 thiết bị OLT mạng GPON; 02 trạm
BTS/NodeB. Thực hiện 51 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất trong đó có 16 sáng kiến cấp
Viễn thông Khánh Hòa, 35 sáng kiến cấp cơ sở. Tổ chức 2 lớp huấn luyện ATVSLĐPCCN cho người lao động, có 453 người tham gia; Tổ chức 1 lớp tập huấn an toàn lao
động, vệ sinh lao động cho Tổ trưởng Công đoàn, an toàn vệ sinh viên 60 người tham
gia; Tổ chức tập huấn về lập hồ sơ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo chương
trình Quốc gia giai đoạn 2011-2015 cho 9 đơn vị trực thuộc; tại tuần lễ quốc gia
ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16/2014 đơn vị đã cử Trung tâm Viễn thông Cam Ranh đại
diện Viễn thông Khánh Hòa tham gia Hội thi ATVSLĐ-PCCN, kết quả đạt giải Nhì
toàn đoàn. Phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC (PC66 Công an tỉnh Khánh Hòa) tổ
chức kiểm tra công tác PCCC 01 lần. Chú trọng công tác quản lý chi phí, thực hiện chi
hiệu quả. Nhiều đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí, ý thức tiết kiệm của
từng CBCNV được nâng cao; kết quả thu hồi 257 km dây súp, tái sử dụng 211 km dây
súp, đạt tỷ lệ 82,3%; thu hồi 8.351 thiết bị đầu cuối, tái sử dụng 3.984 thiết bị, đạt tỷ lệ
47,71%, tiết kiệm ước tính 1,2 tỷ đồng.
Năm 2015: Đơn vị đã thực hiện 95 dự án đầu tư phân cấp, tổng vốn bố trí 87 tỷ
đồng; Cơ sở hạ tầng di động 29 dự án tổng vốn bố trí 19,574 tỷ đồng. các dự án đã
được nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng kịp thời nâng cao năng lực mạng lưới đáp
ứng cho việc phát triển các dịch vụ FiberVNN, MyTV, và di động. Thực hiện 65 sáng
kiến hợp lý hóa sản xuất trong đó có 13 sáng kiến cấp Viễn thông Khánh Hòa, 52 sáng
kiến cấp cơ sở. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 477 người; tại tuần lễ quốc gia
ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17/2015 đơn vị đã cử Trung tâm Viễn thông Cam Lâm đại
diện Viễn thông Khánh Hòa tham gia Hội thi ATVSLĐ-PCCN của tỉnh; kết quả đạt
giải Nhì toàn đoàn. Phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC (PC66 Công an tỉnh Khánh
Hòa) tổ chức kiểm tra công tác PCCC 01 lần; Phối hợp với TTYTDP tỉnh Khánh Hòa
kiểm tra công tác An toàn lao động – vệ sinh lao động 1 lần/năm; Trang bị dụng cụ
BHLĐ cho các đối tượng đúng quy định; trang bị đồng phục theo quy định của Ngành;
thực hiện đầy đủ công tác quản lý sức khỏe CBCNV theo quy định của Ngành; mua và
cấp thẻ Bảo hiểm nhân mạng Bảo hiểm y tế cho 100% CBCNV; Tổ chức khám sức
khỏe cho 100% CBCNV; trong năm các đơn vị trực thuộc thu hồi 356 km dây súp, tái
sử dụng 275 km dây súp, đạt tỷ lệ 77,30%; thu hồi 14.620 thiết bị đầu cuối, tái sử dụng
6.670 thiết bị, đạt tỷ lệ 45,6%, ước số tiền tiết kiệm được 2,72 tỷ đồng.
Năm 2016: Thực hiện tổng cộng 177 dự án với tổng số vốn bố trí 122,48 tỷ
đồng. Trong đó có 119 dự án đầu tư với tổng số vốn 120,48 tỷ đồng, 58 dự án sửa
chữa, tổng số vốn là 12 tỷ đồng. Các dự án đã được nghiệm thu đưa vào khai thác sử
dụng, kịp thời nâng cao năng lực mạng lưới. Đã có 45 sáng kiến hợp lý hóa đưa vào
hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó có 23 sáng kiến cấp Viễn thông Khánh Hòa,
22 sáng kiến cấp cơ sở. Đã tổ chức 11 lớp đào tạo cấp Viễn thông Khánh Hòa, 45 lớp
đào tạo nội bộ cấp đơn vị; cử đi bồi dưỡng, tập huấn tại các cơ sở đào tạo trong và
ngoài Ngành: 71 lượt người; tổng số lượt CBCNV được đào tạo bồi dưỡng là 750 lượt

người đạt tỷ lệ 221,9% so với tổng số CBCNV. Tổ chức huấn luyện cho người lao
động là các đối tượng 4,5,6: 141 người; Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa
kiếm tra khu vực Nha trang 1 lần; Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh
Hòa đo môi trường lao động vào tháng 5 năm 2016; tại tuần lễ quốc gia ATVSLĐPCCN lần thứ 18/2016 Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra được xác nhận là
đơn vị có nề nếp. Thu hồi 364km dây súp, tái sử dụng 340km dây súp, đạt tỷ lệ 93%;
thu hồi 14.500 thiết bị đầu cuối, tái sử dụng 7.764 thiết bị, đạt tỷ lệ 53,5%, ước số tiền
tiết kiệm được 1,89 tỷ đồng.
Năm 2017: Trong năm, thực hiện tổng cộng 112 dự án với tổng số vốn bố trí
78,99 tỷ đồng. Trong đó có 84 dự án đầu tư với tổng số vốn 68,135 tỷ đồng, 28 dự án
sửa chữa, tổng số vốn là 10,855 tỷ đồng. Thực hiện 42 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất
trong đó có: 02 sáng kiến cấp Tập đoàn, 16 sáng kiến cấp Viễn thông Khánh Hòa, 24
sáng kiến cấp cơ sở. Các sáng kiến, sáng tạo đã được áp dụng vào hoạt động sản xuất
kinh doanh. Công tác kiểm tra, kiểm soát luôn được chú trọng nên trong năm không để
xảy ra sai sót về nghiệp vụ, dịch vụ và chất lượng phục vụ khách hàng; trong năm, Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thanh tra đơn vị về chấp hành các qui định
về trạm gốc thông tin di động BTS và đã có kết luận “Viễn thông Khánh Hòa thực
hiện đúng các quy định của pháp luật về kiểm định trạm BTS theo quy định tại Thông
tư 16/2011/TT-BTTTT”. Tổ chức 17 lớp bồi dưỡng, tập huấn cấp Viễn thông Khánh
Hòa, 22 lớp bồi dưỡng nội bộ cấp đơn vị trực thuộc Viễn thông Khánh Hòa; Cử đi bồi
dưỡng, tập huấn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài Ngành: 40 lượt người; Tổng số
lượt CBCNV được đào tạo bồi dưỡng là 472 lượt người đạt tỷ lệ 139,6% trên tổng số
CBCNV. Huấn luyện cho người lao động là các đối tượng 4,5,6: 91 người; Phối hợp
với Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa kiểm tra 01 lần; Phối hợp với Trung tâm Y tế dự
phòng tỉnh Khánh Hòa đo môi trường lao động; tại tháng quốc gia ATVSLĐ-PCCN
lần thứ nhất, đơn vị đã cử 01 đội tham gia dự thi ATVSLĐ-PCCN do Liên đoàn lao
động tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức đoạt giải Ba toàn đoàn. Các
đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí, ý thức tiết kiệm của từng
CBCNV được nâng cao; kết quả trong năm, đơn vị thu hồi, tái sử dụng 239km dây
súp; thu hồi, tái sử dụng 5.369 thiết bị đầu cuối, ước số tiền tiết kiệm được 1,8 tỷ đồng.
Năm 2018:Hoàn thành 100% nguồn vốn sửa chữa với giá trị 10 tỷ đồng và thực
hiện 80 dự án đầu tư với tổng khối lượng thực hiện 80,3 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế
hoạch vốn bố trí; Phát sóng 15 trạm macro, 2 RRU, 1 IBS; nâng tổng số trạm CSHT
BTS tại địa bàn lên 418 trạm (bao gồm 8 trạm RRU). Hoàn thành lắp đặt 291 trạm
thiết bị (25 trạm 2G, 16 trạm 3G và 172 trạm 4G), nâng tổng số trạm thiết bị tại địa
bàn lên 894 trạm (trong đó gồm 340 trạm 2G, 411 trạm 3G và 347 trạm 4G);
Mạng Truyền dẫn, Man-E: Xây dựng 20 tuyến truyền dẫn cáp quang (gồm 39,6
km cáp 12FO) cho các trạm BTS mới thuộc khu vực Nha Trang, Diên Khánh, Cam
Ranh, Cam Lâm, Ninh Hòa để kịp thời phát sóng, phục vụ phát triển thuê bao di
động;Mạng truy cập băng rộng:Lắp đặt 08 thiết bị OLT và bổ sung thêm SFP với tổng
số cổng PON là 207 cổng, thi công 191 km cáp quang các loại, đáp ứng nhu cầu kế
hoạch phát triển thuê bao FiberVNN năm 2018;
Ngoài ra, trong năm đã triển khai ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư cơ sở hạ tầng
cung cấp dịch vụ VT-CNTT gần 20 dự án; Triển khai tốt phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh tổ quốc; Kiện toàn lực lượng tự vệ và tổ chức huấn luyện đạt loại khá; Tổ chức
bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 3&4: 22 người xếp loại khá; bồi
dưỡng ATVSLĐ nhóm 4 cho 65 người; Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa
kiểm tra 02 lần. Trong năm 2018, không để xảy ra mất an toàn cho người và trang thiết

bị và đạt tiêu chuẩn cơ quan/doanh nghiệp “An toàn về an ninh trật tự”.Song song với
các hoạt động SXKD, VNPT Khánh Hòa luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội,
chăm lo đời sống, sức khỏe cho người lao động. Trong năm đã tổ chức khám sức khỏe
định kỳ 333/335 người; Mua và cấp thẻ Bảo hiểm nhân mạng, Bảo hiểm y tế cho
100% CBCNV; Thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động;
Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh Hòa đo môi trường lao động...;
VTKH tổ chức cho 59 lượt CBCNV tham quan, du lịch tại Hàn Quốc; 348 lượt tham
quan, dã ngoại trong tỉnh, trong nước.
Trong giai đoạn toàn đơn vị có 236 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất (8 sáng kiến
cập Tập đoàn). Trong giai đoạn bản thân có các sáng kiến hợp lý hóa tiêu biểu như:
Năm 2014, sáng kiến “Thiết lập điểm truy nhập dịch vụ băng rộng tại xã Diên
Hòa – Diên Khánh”; QĐ số 1220/QĐ-VTKH-M&DV ngày 10/11/2014
Năm 2015, sáng kiến “Trả lương theo phương pháp 3P”; QĐ số 1194/QĐVTKH-KTĐT ngày 30/10/2015.
Năm 2016, sáng kiến “Cung cấp dịch vụ Viễn thông – CNTT đến các khu vực
chưa có hạ tầng của VNPT”; QĐ số199/QĐ-VNPT-CLG ngày 19/02/2016
Năm 2017, sáng kiến “Phân phối tiền lương 3P cho tập thể và cá nhân tại Viễn
thông Khánh Hòa”; QĐ số 1180/QĐ-VTKH-HĐSK ngày 22/11/2017
Năm 2018, sáng kiến “Đề xuất mô hình giám sát tập trung chất lượng accu
nguồn điện trạm viễn thông, BTS”; QĐ số 1342/QĐ-VNPT-CLG ngày 08/11/2018
Tiếp tục phát động các phong trào thi đua toàn thể CBCNV của Viễn thông
Khánh Hòa, quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống của đơn vị. Hàng năm, đơn
vị tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề: như Phong trào
thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch; phong trào thi đua "thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Lao động sáng tạo VNPT và phát động đợt thi đua
đặc biệt "120 ngày, 135 ngày nước rút, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm
". Ngoài các đợt phát động trên, đơn vị đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các phong
trào thi đua do tỉnh phát động: phong trào "VNPT cùng cả nước chung tay xây dựng
nông thôn mới"; phong trào xanh – sạch – đẹp thành phố do UBND TP Nha Trang
phát dộng.
Với sự chỉ đạo của bản thân, Viễn thông Khánh Hòa đã thực hiện tốt phong trào
thi đua “Xanh - sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” đảm bảo an toàn tuyệt
đối cho người và trang thiết bị. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão của đơn vị
cũng như sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền trong mọi tình huống;
Trên cương vị là Chỉ huy trưởng BCH quân sự Viễn thông Khánh Hòa bản thân
đã thực hiện tốt công tác được giao, lực lượng tự vệ qua kiểm tra của cơ quan Quân sự
TP Nha Trang được xếp loại Khá. Với trách nhiệm là thành viên Ban chỉ đạo diễn tập
khu vực phòng thủ tỉnh Khánh Hòa; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn tỉnh Khánh Hòa bản thân đã tham mưu và cùng đơn vị đã có nhiều đóng góp
về cơ sở, vật chất, trang thiết bị cho từng hoạt động theo sự phân công, điều động được
Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao.
Bên cạnh hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm và đời sống cho cán bộ công
nhân viên, thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động; đảm bảo môi trường
an toàn vệ sinh lao động. Đơn vị luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội từ thiện:
Thăm tặng quà nhân ngày thương binh liệt sĩ; xây dựng nhà đại đoàn kết; ủng hộ các
tổ chức từ thiện – xã hội; ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt; ủng hộ các cháu mồ
côi hiện đang nuôi dưỡng tại trường tình thương trong tỉnh; trẻ em có hoàn cảnh khó
khăn; tặng quà cho các cháu con CBCNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết trung
thu... với tổng số tiền 5 năm là 2.601 triệu đồng.

Bản thân luôn chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương đường lối chính sách của
Đảng, Nhà nước, động viên giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành các công việc đựợc
giao, sẵn sàng hỗ trợ cho các đơn vị bạn, giữ gìn tư cách của nguời phụ trách đơn vị,
người đảng viên, gương mẫu trong sinh hoạt, học tập. Chấp hành tốt thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực.
III-NHỮNG HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua
- Tập thể Lao động xuất
2014 sắc
- Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Tập thể Lao động xuất
2015 sắc
- Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Tập thể Lao động xuất
2016 sắc
- Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Tập thể Lao động xuất
2017 sắc
- Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Tập thể Lao động xuất
2018 sắc
- Chiến sĩ thi đua cơ sở
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng

2014
2011
2013

Huân chương Lao động
hạng Ba giai đoạn 20082012
Bằng khen Bộ TTTT
giai đoạn 2009-2010
Bằng khen Bộ TTTT
giai đoạn 2011-2012

2014

Bằng khen Tập đoàn

2015

Bằng khen Bộ TTTT
giai đoạn 2014-2015

2016

Bằng khen Tập đoàn

2017

Bằng khen Bộ TTTT
giai đoạn 2016 -2017
Bằng khen Tập đoàn

2018

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận
danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định
- QĐ số: 2274/QĐ-VNPT-TĐTT ngày 23/12/2014
Tập đoàn BCVT Việt Nam.
- QĐ 1415/QĐ-VTKH-HCTH ngày 26/12/2014 của
Giám Đốc Viễn thông Khánh Hòa
- QĐ số: 1957/QĐ-VNPT-CLG ngày 16 tháng 12
năm 2015, Tập đoàn BCVT Việt Nam.
- QĐ số 1543/QĐ-VTKH-TH ngày 26 tháng 12
năm 2015, Giám đốc Viễn thông Khánh Hòa
- QĐ số: 2105/QĐ-VNPT-CLG ngày 15 tháng 12
năm 2016, Tập đoàn BCVT Việt Nam.
- QĐ số 2033/QĐ-VTKH-TH ngày 20 tháng 12
năm 2016, Giám đốc Viễn thông Khánh Hòa
- QĐ số 1465/QĐ-VNPT-CLG ngày 18 tháng 12
năm 2017, Tập đoàn BCVT Việt Nam.
- QĐ số 19/QĐ-VTKH-TH ngày 08 tháng 01 năm
2018, Giám đốc Viễn thông Khánh Hòa
- QĐ số /QĐ-VNPT-CLG ngày … tháng … năm
201.., Tập đoàn BCVT Việt Nam.
- QĐ số 06/QĐ-VTKH-TH ngày 04 tháng 01 năm
2019, Giám đốc Viễn thông Khánh Hòa
Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban
hành quyết định
- QĐ số 327/QĐ-CTN ngày 07/02/2014, Chủ tịch
nước CHXHCN Việt Nam
- QĐ số 526/QĐ-BTTTT ngày 18/4/2011, Bộ
Thông tin & Truyền thông
- QĐ số 434/QĐ-BTTTT 26/4/2013, Bộ Thông tin
& Truyền thông
- QĐ số: 449/QĐ-VNPT-TĐTT ngày 15 tháng 4
năm 2015, Tập đoàn BCVTVN
- QĐ số: 878/QĐ-BTTT ngày 25 tháng 5 năm
2016, Bộ Thông tin và Truyền thông
- QĐ 347/QĐ-VNPT-CLG ngày 10 tháng 4 năm
2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn BCVTVN
- QĐ số 1205/QĐ-BTTTTngày 20 tháng 7 năm
2018, Bộ Thông tin và Truyền thông
Đang đề nghị

- Chất lượng đảng viên được công nhận năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018:
Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Danh hiệu thi đua đoàn viên công đoàn năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018:
Đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu.
Trên đây là báo cáo thành tích của bản thân đã đạt được trong giai đoạn 20142018, kính đề nghị Lãnh đạo, Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn xem xét đề nghị
Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng
Nhì.
Tôi xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu phát huy những ưu điểm để đạt được những
thành tích cao hơn trong thời gian tới.
Xin trân trọng cám ơn./.
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