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I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên:
Hoàng Đức Sơn
- Ngày, tháng, năm sinh:
03-5-1970
Giới tính: Nam
- Quê quán:
Xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
- Trú quán: Số 7, ngõ 505, ngách 25, Đường Trần Khát Chân, Hà Nội
- Đơn vị công tác: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin
và Truyền thông Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn VNPT
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Giáo dục chính trị, Cao học Chính trị học
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Thạc sỹ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc
II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao và đảm nhận:
Cá nhân được phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, thường trực chuyên trách
giải quyết công tác của Đảng ủy Tập đoàn hàng ngày; trực tiếp quản lý và điều hành các cán
bộ chuyên trách công tác Đảng triển khai các quyết định, chủ trương của Thường trực, Ban
Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn; làm Trưởng Ban Tổ chức Đảng
ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Ủy viên Ban
Thường vụ Công đoàn VNPT, phụ trách Khối Chuyên trách Đảng – Đoàn, Chính trị viên
Ban Chỉ huy quân sự Tập đoàn.
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
Năm 2014, cá nhân đã tích cực tham gia lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức
thực hiện các kết luận và nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ
8 và lần thứ 9 (khóa XI); tham gia tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 36CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bám sát và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, hướng
dẫn chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong công tác của Đảng bộ Tập
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đoàn. Chủ động vận dụng các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng trong tham mưu
xây dựng nghị quyết, quy chế, chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn về việc lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn như Nghị quyết số 302NQ/ĐUTĐ, ngày 06/5/2014, của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng trong thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
với những nội dung chính: Toàn Tập đoàn nghiêm túc chấp hành và thực hiện đạt kết quả
cao quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam của
Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình triển khai tái cơ cấu, tất cả cán bộ, đảng viên, người
lao động, các đơn vị trong Tập đoàn có trách nhiệm đảm bảo thông tin liên lạc được thông
suốt, các hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ
thông tin của Tập đoàn được duy trì thường xuyên, không gián đoạn. Trong quá trình thực
hiện đề án tái cơ cấu, luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông
để xây dựng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành tập đoàn kinh tế nhà nước
mạnh, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công
nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện; hoạt động hiệu quả; có năng lực cạnh tranh
cao; giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường viễn thông Việt Nam và vươn ra thị trường
quốc tế. Các tổ chức trong hệ thống chính trị của Tập đoàn đồng bộ phát huy chức năng,
nhiệm vụ của từng tổ chức; thực hiện quyết tâm đổi mới, đoàn kết và cầu thị, dũng cảm và
sáng tạo, phối hợp tốt, cùng chia sẻ trách nhiệm, vượt qua khó khăn, phấn đấu vì mục tiêu
tái cơ cấu VNPT thành công. Thành lập các Ban để thực hiện công tác bàn giao tài sản; xây
dựng khung hợp tác với các đơn vị được chuyển giao về Bộ Thông tin và Truyền thông, các
địa phương theo quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng
và điều chỉnh lại các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển VNPT đến năm
2015 và tầm nhìn 2020 phù hợp với mô hình tổ chức mới. Tăng cường lãnh đạo và thực hiện
tốt công tác truyền thông, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người
lao động trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn. Xây dựng mô hình tổ chức
Đảng và các tổ chức chính trị xã hội phù hợp với mô hình tái cơ cấu Tập đoàn. Cá nhân đã
tích cực tham gia chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng; xây dựng hệ thống chính trị,
tham gia thực hiện bàn giao Đảng bộ Công ty Thông tin di động về trực thuộc Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông trực thuộc
Đảng ủy Bộ Thông tin Truyền thông. Tham gia công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, bổ
nhiệm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng
ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc. Trực tiếp chỉ đạo và tham gia công tác kiểm tra,
giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đối với các chi, đảng bộ trực thuộc trong
kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung 9 (khóa XI), Nghị quyết số
302-NQ/ĐUTĐ của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính
trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
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Năm 2015, cá nhân đã phấn đấu để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của Phó Bí thư
Đảng ủy Tập đoàn chuyên trách như quy định trong Quy chế làm việc của Ban Chấp hành
Đảng bộ Tập đoàn. Trong hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, tôi đã phát huy
trách nhiệm của cá nhân để đề xuất, kiến nghị và tham gia cùng tập thể Ban Thường vụ thực
hiện vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu Tập đoàn,
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tác xây dựng Đảng. Tham mưu với Ban
Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xây dựng và ban hành Nghị quyết công tác năm 2015 của
Đảng ủy Tập đoàn gồm những nội dung chính: Toàn Tập đoàn tiếp tục thực hiện đạt kết quả
cao Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu
kế hoạch chủ yếu năm 2015. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ
Chính trị và kế hoạch triển khai thực hiện của đảng bộ cấp trên. Hoàn thiện Chiến lược phát
triển giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 của Tập đoàn, các kế hoạch 5 năm của Tập
đoàn phù hợp với mục tiêu chiến lược và mô hình tổ chức mới. Thực hiện quản trị doanh
nghiệp hiện đại. Tổ chức lại các công ty dọc theo kiến trúc doanh nghiệp chuẩn và quy trình
chuẩn, giảm cấp trung gian. Ban hành bộ chỉ tiêu BSC, KPI. Xác định và ban hành bộ chỉ
tiêu không hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị để phục vụ công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm
cán bộ. Tập trung đầu tư phát triển mạng lưới Viễn thông - Công nghệ thông tin công nghệ
hiện đại, phù hợp với định hướng kinh doanh và phát triển của Tập đoàn. Nâng cao trình độ
nguồn nhân lực, trong đó trọng tâm là tối ưu hóa cơ cấu lao động kỹ thuật (đặc biệt là phát
triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin) và lao động kinh doanh, đào tạo và tái đào tạo
theo hệ thống chức danh mới, giải quyết lao động dôi dư. Kiện toàn các tổ chức trong hệ
thống chính trị của Tập đoàn cho phù hợp với mô hình tổ chức mới. Đẩy mạnh triển khai
văn hóa doanh nghiệp VNPT, thực hiện tốt công tác truyền thông, công tác giáo dục chính
trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn. Tham gia thực hiện
bàn giao Đảng bộ Bưu điện Trung ương và chi bộ Công đoàn Bưu điện Việt Nam về trực
thuộc Đảng ủy Bộ Thông tin Truyền thông. Tích cực tham gia lãnh đạo việc nghiên cứu,
quán triệt và tổ chức thực hiện các kết luận và nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương Đảng lần thứ 10, 11 và 12 (khóa XI). Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày
30/5/2014 của Bộ Chính trị, tôi đã tham gia chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp
tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 23, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
Đảng; tham gia tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Kiện toàn mô hình tổ chức Đảng bộ Tập đoàn, mô
hình tổ chức đảng các Tổng công ty và đơn vị mới thành lập phù hợp với mô hình tổ chức
sản xuất kinh doanh theo đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền
thông phê duyệt. Tham gia xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, quy chế làm
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việc của Ủy ban kiểm tra, kiện toàn các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy, chương trình
công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban
Chấp hành đảng bộ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nguồn nhân lực
công nghệ thông tin chất lượng cao. Bám sát và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, hướng
dẫn chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin
và Truyền thông vào trong công tác của Đảng bộ Tập đoàn. Kết quả trong năm 2015, Đảng
ủy Tập đoàn đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
lần thứ XXIII thành công tốt đẹp. Các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tập đoàn
có nhiều cố gắng, nhiều điểm đổi mới, đạt kết quả tích cực, góp phần xây dựng các tổ chức
Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện. Các cấp ủy Đảng đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, tập trung cao độ để thực hiện và hoàn thành nhiệm
vụ của Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2014-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt. Kết thúc năm 2015, Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tái cơ cấu Tập đoàn,
đổi mới mô hình tổ chức, sản xuất kinh doanh đạt được những chỉ tiêu tăng trưởng cao, tổng
lợi nhuận của Tập đoàn tăng trưởng 22% so với thực hiện năm 2014, tổng nộp ngân sách
Nhà nước vượt 13% so với kế hoạch. Đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên, người lao
động được đảm bảo và nâng lên.
Năm 2016, cá nhân đã tích cực tham gia chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, xây dựng
chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII, các kết luận và nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp
hành Trung ương Đảng lần thứ 3 và 4 (khóa XII). Cá nhân đã tham mưu với Ban Thường vụ
Đảng ủy Tập đoàn xây dựng và ban hành Nghị quyết công tác năm 2016 số 476-NQ/ĐUTĐ,
ngày 17/2/2016, với những nội dung chính: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của Đảng bộ; đột phá về năng lực cạnh tranh; khẳng định vị thế chủ lực của Tập đoàn; góp
phần vào sự nghiệp hiện đại hóa đất nước. Lựa chọn năm 2016 là năm xây dựng Tập đoàn
VNPT đạt chất lượng mạng lưới và chất lượng phục vụ số 1 trong lòng khách hàng. Hoàn
thành tốt các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo Nghị
quyết nhiệm vụ công tác năm 2016. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc
đơn vị xây dựng, cụ thể hóa và thực thi chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020. Xây
dựng chương trình hành động cụ thể năm 2016 để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp
mình và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội
toàn quốc lần thứ XII của Đảng về thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, tiếp
tục hoàn thiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn. Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới
năm 2016 của Tập đoàn kịp thời, theo đúng tiến độ đề ra. Tập trung đầu tư phát triển mạng
lưới theo phương án hiện đại hóa chuyển đổi đồng - quang và quang hóa đến nhà thuê bao.
Tối ưu năng lực, vùng phủ mạng vô tuyến 2G/3G/4G, mạng Core và truyền tải di động; chú
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trọng công tác lắp đặt, đẩy nhanh công tác sửa chữa, ứng cứu, xử lý sự cố, rà soát khắc phục
điểm đen, bad cell, ngăn chặn mã độc để nâng cao chất lượng mạng lưới. Hoàn thành thử
nghiệm mạng 4G/LTE đáp ứng yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, trình Bộ phương
án triển khai mạng và cấp giấy phép tần số 4G LTE. Phát triển hệ sinh thái các bộ giải pháp
công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử và các chuyên ngành giáo dục, y tế, bảo
hiểm xã hội, thuế; các giải pháp IoT phục vụ ngành giao thông, tài nguyên môi trường và đô
thị thông minh; triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên nền tảng điện toán đám mây.
Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống kênh bán hàng đã được thống
nhất giữa Tập đoàn và các đơn vị. Quy trình hóa, xây dựng hệ thống triển khai, giám sát các
hoạt động sau bán hàng (thu cước, tiếp thị sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng, chăm sóc khách
hàng) để tạo đột phá về chất lượng phục vụ khách hàng trên cơ sở phát huy được nguồn lực,
quy mô phủ và tính thống nhất của mô hình tổ chức mới. Đẩy mạnh cung cấp sản phẩm dịch
vụ công nghệ thông tin của VNPT đáp ứng định hướng thuê ngoài sản phẩm dịch vụ công
nghệ thông tin của Chính phủ. Tiếp tục tìm kiếm các đối tác mới, các khách hàng tổ chức,
doanh nghiệp, đặc biệt là với 21 Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố chưa ký thỏa thuận với
Tập đoàn. Đẩy mạnh hoạt động của khối công nghiệp để sản xuất các sản phẩm, dịch vụ
phát triển hoàn toàn bởi VNPT đáp ứng hầu hết nhu cầu thị trường trong nước, tổ chức lại
hệ thống kênh phân phối để thực hiện mục tiêu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Phát
triển và chuyển dịch công nghệ truyền hình IPTV hiện nay sang nền tảng mở để thuận tiện
hơn trong việc cung cấp những sản phẩm nội dung mới trên MyTV. Lựa chọn đầu tư theo
thứ tự ưu tiên, hiện đại hóa công nghệ, mạng lưới; tiếp tục đổi mới công tác quản lý đầu tư
nhằm tăng cường chủ động cho các đơn vị trong triển khai dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư
và theo đúng mục tiêu, định hướng của Tập đoàn. Tổ chức quản lý và thực hiện cân đối
nguồn lực tài chính ngắn, trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất
kinh doanh của Tập đoàn. Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại VNPT. Quyết liệt thực
hiện BSC đến người lao động một cách triệt để nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh; tiếp tục hoàn thiện và triển khai cơ chế trả lương khoán theo phương pháp 3Ps tại các
đơn vị; ban hành các tiêu chí BSC/KPIs áp dụng cho các Ban chức năng thuộc Cơ quan Tập
đoàn. Tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo Đề án tái cơ cấu của Tập đoàn và một số nội
dung điều chỉnh theo phê duyệt của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Xây dựng
và hình thành mạng lưới R&D để triển khai công tác nghiên cứu phát triển của Tập đoàn
đáp ứng yêu cầu phát triển theo mô hình mới. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm
tra, giám sát và quản trị rủi ro từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên trên tất cả các mặt, đặc
biệt là công tác quản lý kinh tế, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh
doanh tại các đơn vị vận hành theo đúng pháp luật. Cá nhân đã tham mưu và tham gia xây
dựng các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhằm cụ thể hóa
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tham gia tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
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tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong năm 2016, các chỉ tiêu sản xuất kinh
doanh của Tập đoàn VNPT đều hoàn thành tốt và vượt so với kế hoạch. Tổng lợi nhuận toàn
Tập đoàn đạt 4.380 tỷ, đạt 102% kế hoạch, tăng 20,3% so với thực hiện năm 2015. Tổng
doanh thu của Tập đoàn đạt 133.233 tỷ, đạt 102,5% kế hoạch, tăng 7% so với thực hiện
2015. Tổng nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn năm 2016 đạt 3.600 tỷ, đạt 100,3% kế
hoạch, tăng 1,4% so thực hiện năm 2015. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu
hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 7%, tăng 20,1% so với năm 2015. Chiến lược VNPT3.0, dịch vụ
4G từng bước được triển khai.
Năm 2017, tôi đã phát huy trách nhiệm được giao để đề xuất, kiến nghị và tham gia cùng
tập thể Ban thường vụ thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn trong thực hiện
Nghị quyết công tác năm 2017 của Đảng ủy Tập đoàn, tham gia kiểm tra, giám sát kết quả
thực hiện 09 nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm
vụ chính trị và công tác tác xây dựng Đảng. Tôi đã tích cực tham gia lãnh đạo việc nghiên
cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện các kết luận và nghị
quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, 5 và 6 (khóa XII) của Đảng
ủy Tập đoàn; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy
và Bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn; bám sát và thực hiện nghiêm túc các kế
hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vào trong công tác
của Đảng bộ Tập đoàn. Là Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn, tôi đã chỉ đạo và tham
gia thực hiện các nhiệm vụ về công tác cán bộ đúng quy định. Như việc bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại, luân chuyển, quy hoạch cán bộ vừa đảm bảo tuân thủ các bước theo quy định vừa vận
dụng linh hoạt và kế thừa các kết quả đã có từ công tác cán bộ của các giai đoạn trước. Năm
2017, tôi đã cùng Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn chủ động tham mưu thực hiện công tác rà
soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy
hoạch cho giai đoạn 2020-2025 được các cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt; tổng kết
kết quả thực hiện Nghị quyết Trung 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tôi đã tham gia thực hiện công tác bảo vệ chính trị
nội bộ, công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, quản lý tài chính Đảng, hệ thống văn bản
chỉ đạo điều hành của Đảng ủy Tập đoàn.
Năm 2018, cá nhân đã đề xuất, kiến nghị và tham gia cùng tập thể Ban thường vụ thực
hiện vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn trong thực hiện Nghị quyết công tác năm 2018
của Đảng ủy Tập đoàn. Tham mưu xây dựng Nghị quyết về phát triển Thanh niên VNPT tạo
sự đột phá trong thực hiện thành công chiến lược VNPT4.0; tổ chức sơ kết kết quả thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn giữa nhiệm kỳ 2015-2020; tham gia và trực tiếp làm
trưởng 02 đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện
các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
và công tác tác xây dựng Đảng. Phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đối với Ban thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí
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thư Đảng ủy Tập đoàn, Đoàn giám sát của Trung ương về kết quả thực hiện kết quả Nghị
quyết Trung ương 5 khóa XII, đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh
Trung ương. Thực hiện các biện pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan
điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng ủy Tập
đoàn. Chủ động tham mưu, đề xuất nội dung các kỳ họp của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban
Chấp hành đảng bộ Tập đoàn đảm bảo đúng quy chế làm việc và thực tiễn yêu cầu công tác.
Góp phần nâng cao chất lượng công tác, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chức năng và nhiệm
vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tôi đã tích cực
tham gia công tác nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực
hiện các kết luận và nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 và
8 (khóa XII) của Đảng ủy Tập đoàn, tiếp tục đẩy mạnh công tác học tập, nghiên cứu các
Nghị quyết Trung ương, phổ biến kiến thức cho cán bộ, đảng viên bằng hình thức trực tuyến
theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tôi đã cùng Ban Tổ chức Đảng
ủy Tập đoàn chủ động tham mưu thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh
đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 được các cấp có thẩm quyền
quyết định phê duyệt. Tôi đã được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền
thông nhiệm kỳ 2018-2023; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Ủy viên BCH Công đoàn Thông
tin và Truyền thông Việt Nam, Công đoàn VNPT theo quy định. Chủ trì đăng ký sáng kiến
cấp cơ sở "Nghiên cứu, tham mưu xây dựng Nghị quyết về phát triển thanh niên VNPT tạo
sự đột phá trong thực hiện thành công chiến lược VNPT4.0" được công nhận sáng kiến loại
II. Năm 2018, tôi đã tham gia và hoàn thành khóa học bồi dưỡng cho đối tượng phó bí thư
cấp ủy cấp huyện do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh, Khóa đào tạo tiếng Anh chương trình TOEIC 400-600 điểm do Tập đoàn tổ chức,
chương trình bồi dưỡng cán bộ tại Liên bang Nga theo đề án 165 của Ban Tổ chức Trung
ương.
- Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà
nước:
Tôi luôn luôn quán triệt và thực hiện đường lối đổi mới, chủ trương tái cơ cấu nền kinh
tế, tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam của Đảng và Nhà nước; có ý thức
chấp hành, bảo vệ và thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước; có thái độ và tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng
chính trị trong công tác và sinh hoạt.
- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chăm lo đời sống cán bộ,
nhân viên:
Cá nhân đã đăng ký với chi bộ nơi đang sinh hoạt hai nội dung trong học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với nhiệm vụ của cá nhân đảng viên và với trách nhiệm
của cán bộ chuyên trách công tác Đảng tôi đã vận động cán bộ, đảng viên học tập và thực
hiện chyên đề các năm từ 2012-2016; thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên,
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công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông và của Đảng bộ Tập đoàn Bưu
chính Viễn thông Việt Nam.
Bản thân luôn xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân trong mối quan hệ với
tập thể lãnh đạo. Có ý thức xây dựng tổ chức đảng, chuyên môn, tổ chức công đoàn, đoàn
thanh niên, tích cực tham gia các phong trào đoàn thể ở cơ quan Tập đoàn. Có trách nhiệm
tổ chức và tham gia nghiêm túc các đợt học tập quán triệt nghị quyết; phổ biến pháp luật,
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy
Tập đoàn, Công đoàn VNPT và cơ quan Tập đoàn tổ chức. Thực hiện đầy đủ việc giữ mối
liên hệ với cấp ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số
76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Năm 2014: Đảng bộ Tập đoàn được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng
khen tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở.
Năm 2015: Tại Đại hội, Đảng bộ Tập đoàn được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung
ương tặng bức trướng "Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích
cực đổi mới, phát triển doanh nghiệp bền vững". Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp Trung ương tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Đại hội đại
biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ lần thứ hai nhiệm kỳ 2015-2020.
Năm 2016, Đảng bộ Tập đoàn được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đơn
vị đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai
đoạn 2011-2015 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2017: Trong dịp Kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung
ương, Đảng bộ Tập đoàn được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua về
thành tích xuất sắc, tiêu biểu góp phần xây dựng Đảng bộ Khối DNTW giai đoạn 2007 2016 và Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực
hiện công tác an sinh xã hội giai đoạn 2007 -2016.
Năm 2018: Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp Trung ương xếp loại Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ban Thường
vụ Đảng ủy Tập đoàn được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ.
Từ năm 2014 đến 2018: Khối Chuyên trách Đảng, Đoàn đều được tặng cờ thi đua xuất
sắc và Bằng khen của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
- Đề tài, Sáng kiến:
Năm 2014:Chủ trì sáng kiến cấp cơ sở "Tham mưu xây dựng Nghị quyết số 302NQ/ĐUTĐ, ngày 06/5/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng trong thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam".
Được Tổng Giám đốc Tập đoàn công nhận tại quyết định số 26/QĐ-VNPT-KHCN&ĐT,
ngày 12/01/2015.
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Năm 2015: Chủ trì sáng kiến cấp cơ quan Tập đoàn "Hướng dẫn chỉ đạo Đảng bộ Tổng
công ty Hạ tầng mạng, Đảng bộ Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, Đảng bộ Tổng công ty
Truyền thông mới được thành lập, tổ chức đại hội phù hợp với đề án tái cơ cấu, đảm bảo
đúng tiến độ và quy định của Đảng”. Được Tổng Giám đốc Tập đoàn công nhận tại quyết
định số 02/QĐ-VNPT-CLG, ngày 05 tháng 01 năm 2016.
Năm 2016: Đồng chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tập đoàn "Đề xuất một số giải
pháp triển khai Văn hóa doanh nghiệp cho đoàn viên thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam". Đề tài đã được Hội đồng cấp Tập đoàn nghiệm thu năm 2016 và đạt loại
Tốt, văn bản xác nhận đề tài đã hoàn thành số 34/VNPT-NCPT, ngày 07/6/2016.
Chủ trì sáng kiến cấp cơ quan Tập đoàn “Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ XXIII trong thực tiễn sản xuất kinh doanh của
Tập đoàn giai đoạn 2016-2020”. Được Tổng Giám đốc Tập đoàn công nhận tại quyết định
số: 22/QĐ-VNPT-CLG, ngày 16/1/2017.
Năm 2017: Cá nhân chủ trì sáng kiến: “Bộ tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của cấp ủy và bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam”. Sáng kiến được công nhận loại ba cấp Tập đoàn theo Quyết định 327/QĐVNPT-CLG, ngày 30/3/2018 và loại hai cấp cơ quan Tập đoàn theo Quyết định công nhận
số: 66/QĐ-VNPT-CLG, ngày 18/1/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn.
Năm 2018: Cá nhân chủ trì sáng kiến "Nghiên cứu, tham mưu xây dựng Nghị quyết về
phát triển thanh niên VNPT tạo sự đột phá trong thực hiện thành công chiến lược
VNPT4.0". Sáng kiến được công nhận loại ba cấp Tập đoàn theo quyết định số 741/QĐVNPT-CLG, ngày 10/6/2019 và sáng kiến loại hai cấp cơ quan Tập đoàn theo quyết định số
249/QĐ-VNPT-CLG, ngày 08/3/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn.
III- CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
1. Danh hiệu thi đua:
Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận
danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định
2014
Chiến sĩ thi đua cơ sở
QĐ số: 172/QĐ-VNPT-TĐTT ngày 09 tháng 2
năm 2015 của Cơ quan Tập đoàn BCVTVN
Chiến sỹ thi đua Bộ QĐ số: 779/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 6 năm
TTTT giai đoạn 2011- 2014
2013
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Chiến sĩ thi đua toàn
quốc
QĐ số: 1787/QĐ-TTg, ngày 01 tháng 10 năm 2014
của Thủ tướng Chính phủ
2015
Chiến sĩ thi đua cơ sở
QĐ số: 296/QĐ-VNPT-CLG ngày 14 tháng 3
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2016
2017

2018

năm 2016 của Cơ quan Tập đoàn BCVTVN
Chiến sĩ thi đua cơ sở
QĐ số: 169/QĐ-VNPT-CLG ngày 3 tháng 3 năm
2017 của Cơ quan Tập đoàn BCVTVN
Chiến sĩ thi đua cơ sở
QĐ số: 277/QĐ-VNPT-CLG, ngày 19/3/2018 của
Cơ quan Tập đoàn BCVTVN
Chiến sỹ thi đua Bộ QĐ số 1193/QĐ-BTTTT, ngày 19/7/2017 của Bộ
TTTT giai đoạn 2014- Thông tin Truyền thông
2016
Chiến sĩ thi đua cơ sở
QĐ số: 583/QĐ-VNPT-CLG ngày 13 tháng 5 năm
2019 của Cơ quan Tập đoàn BCVTVN

2. Hình thức khen thưởng:
Năm
2014

2014
2015

2016
2017

2018

Hình thức khen thưởng
Huân chương Lao động
hạng Ba giai đoạn 20052009
Bằng khen Tập đoàn
năm 2014
Bằng khen Bộ Thông tin
- Truyền thông giai đoạn
2014-2015
Bằng khen Tập đoàn
năm 2016
Bằng khen Bộ Thông tin
- Truyền thông giai đoạn
2016-2017
Bằng khen Tập đoàn
năm 2018

Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan
ban hành quyết định
- QĐ số 1125/QĐ-CTN ngày 28/7/2010, Chủ tịch
nước CHXHCN Việt Nam
QĐ số: 448/QĐ-VNPT-TĐTT ngày 15 tháng 4
năm 2015
QĐ số: 878/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 5 năm
2016
QĐ số: 348/QĐ-VNPT-CLG ngày 10 tháng 4 năm
2017
QĐ số: 1205/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 7 năm
2018
QĐ số: 802/QĐ-VNPT-CLG ngày 13 tháng 6 năm
2019

- Chất lượng đảng viên được công nhận:
Năm 2014: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Năm 2015: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được Đảng ủy Tập đoàn tặng
giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm (2011-2015) quyết định 528QĐ/ĐUTĐ ngày 9/3/2016
Năm 2016: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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Năm 2017: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Năm 2018: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Danh hiệu đoàn viên công đoàn:
Năm 2014: Đoàn viên Công đoàn xuất sắc
Năm 2015: Đoàn viên Công đoàn xuất sắc
Năm 2016: Đoàn viên Công đoàn xuất sắc
Năm 2017: Đoàn viên Công đoàn xuất sắc
Năm 2018: Đoàn viên Công đoàn xuất sắc
- Các hình thức khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề:
Năm 2014, cá nhân được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen
đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở giai đoạn
2009-2014, theo quyết định số 3017-QĐ/ĐUK, ngày 31/10/2014.
Năm 2015, cá nhân được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Kỷ niệm
chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam, theo quyết định số
3181- QĐ/ĐUK ngày 22/01/2015.
Năm 2016, cá nhân được Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt nam
tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện và vận
động hiến máu tình nguyện năm 2015, theo quyết định số 150/QĐ-TƯHCTĐ, ngày
13/6/2016.
Năm 2017, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen đã có thành tích
xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự năm 2017, góp
phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, cũng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc theo
Quyết định số 660/QĐ-BQP, ngày 7/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
- Cá nhân chưa được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì trong giai đoạn 20142018.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Hoàng Đức Sơn
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THÔNG VIỆT NAM

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN QUẢN LÝ
VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
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