TỔNG CÔNG TY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRUNG TÂM
KINH DOANH VNPT - SÓC TRĂNG
Sóc Trăng, ngày 23 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
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I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
- Họ và tên: Ngô Hoàng Thái
Nam/nữ: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/02/1966.
- Quê quán: xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
- Nơi thường trú: L03, Lô B, Khu dân cư Sáng Quang, Nguyễn Văn Linh, K6P2, TP
sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Đơn vị công tác: Trung tâm Kinh doanh VNPT - Sóc Trăng.
- Chức vụ:
+ Chuyên môn: Phó Giám đốc Viễn thông Sóc Trăng, Giám đốc Trung tâm Kinh
doanh VNPT - Sóc Trăng
+ Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viễn thông Sóc
Trăng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư chi bộ Trung tâm Kinh doanh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN 2014 - 2018:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao: Tổ chức, quản lý mọi hoạt động của Trung
tâm Kinh doanh - VNPT Sóc Trăng.
2. Thành tích của đơn vị:
Trong giai đoạn từ 2014 - 2018: Hàng năm đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ kế hoạch được giao, lợi nhuận, năng suất lao động ngày càng tăng; đời sống và
điều kiện làm việc của CB-CNV trong đơn vị được cải thiện và ổn định; đảm bảo thực
hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngành và địa phương; Thực hiện chính sách BHLĐ, BHYT…
đối với người lao động đạt 100%. Thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường trong quá trình
hoạt động SXKD và đầu tư phát triển.
Trong giai đoạn, đơn vị luôn nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo
quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn quy định; Số tiền thuế và các khoản thu
khác đã nộp trong các năm luôn đạt 100% so với đăng ký; tỷ lệ nộp hàng năm đều tăng
so với năm trước; do vậy hàng năm đều được UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen về
thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. Kết quả SXKD giai đoạn 2014 - 2018 với một số chỉ
tiêu chủ yếu, cụ thể như sau:
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2.1- Kết quả SXKD giai đoạn 2014 - 2018 của Viễn thông Sóc Trăng:
Kết quả thực hiện

ST
T

Chỉ tiêu

ĐVT

1

Tổng doanh thu
Lợi nhuận
(Chênh lệch thu chi)
Nộp Ngân sách
Năng suất lao động
Thu nhập bình quân

2
3
4
5

Năm
2017

Năm
2018

Năm 2018
so với
năm 2014

Năm
2014

Năm
2015

Năm
2016

triệu đồng

336.241

370.364

274.808

302.639

319.271

94,95%

triệu đồng

19.756

14.770

18.115

22.011

18.038

91,30%

triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng

20.742
1.003,7
7,4

16.062
1.475,0
8,025

8.877
1.546,0
8,750

9.813
1.812,2
13,875

9.109
1.923
16,885

43,92%
191,58%
228,18%

2.2- Kết quả SXKD giai đoạn 2016 - 2018 của Trung tâm Kinh doanh:
STT
1
2
3
4
5

Chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Lợi nhuận
(Chênh lệch thu chi)
Nộp Ngân sách
Năng suất lao động
Thu nhập bình quân

Kết quả thực hiện

ĐVT

Năm 2018 so
với 2016

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

triệu đồng

262.767

293.851

318.050

121,04%

triệu đồng

16.460

18.432

24.737

150,29%

triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng

6.959
2.212
8,570

4.430
2.600
9,595

3.335
2.986
11,561

47,92%
134,99%
134,90%

3. Thành tích của cá nhân:
3.1- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:
Với vai trò là Phó giám đốc Viễn thông Sóc Trăng:
Bản thân luôn hoàn thành tốt những lĩnh vực công tác được phân công giúp Giám
đốc chỉ đạo, điều hành trực tiếp cũng như tham gia cùng với Giám đốc chỉ đạo, điều
hành hoạt động của các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc VTST; đề ra các
biện pháp để đơn vị thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch được giao trong
giai đoạn 2014 - 2018 với kết quả đạt được như đã nêu trên.
Với vai trò là Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Sóc Trăng:
Sau khi chia tách thành lập Trung tâm Kinh doanh VNPT - Sóc Trăng trực thuộc
Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tôi cùng với
ban lãnh đạo và các phòng tham mưu đã xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển kinh
doanh đúng đắn cùng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, đơn vị đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Tổng Công ty giao. Bản thân là lãnh đạo đơn vị tôi
luôn bám sát các Quy chế, chính sách của Tổng Công ty. Từ đó có những kế hoạch, định
hướng, chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh của trung tâm. Kết quả năng suất lao động và thu nhập bình quân
của người lao động năm sau cao hơn năm trước.
3.2- Bản thân đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp trong đổi mới các
lĩnh vực công tác:
3.2.1- Đổi mới công tác cải cách hành chính, quản lý, điều hành:
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- Thực hiện sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, triển khai các mô hình kinh doanh
phù hợp với từng địa bàn, triển khai công tác khoán quản địa bàn đến người lao động.
Đặc biệt đơn vị đã xây dựng quy chế phân phối tiền lương trên cơ sở: lương 3Ps, tiền
lương đơn giá doanh thu, đơn giá phát triển thuê bao nhằm tạo động lực cho người lao
động hăng say trong sản xuất kinh doanh. Ban hành chính sách tiền lương PTTB, chính
sách hoa hồng cho CBCNV, cộng tác viên linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Đẩy
mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành để tăng
năng suất và hiệu quả lao động.
- Luôn theo dõi sâu sát tình hình kinh doanh của các đơn vị trực thuộc, tiếp thu ý
kiến phản hồi về tình hình cạnh tranh tại địa bàn. Từ đó chỉ đạo kịp thời và đưa ra nhiều
giải pháp kinh doanh linh hoạt, kích cầu để tăng thị phần, doanh thu.
3.2.2- Đổi mới công tác thi đua:
Trong công tác thi đua khen thưởng luôn lấy các tiêu chí chất lượng, hiệu quả
công việc của từng cá nhân gắn với tập thể đơn vị theo từng tháng để làm thước đo đánh
giá. Cùng với các đợt thi đua theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm; đơn vị đã phát
động nhiều đợt thi đua ngắn hạn về phát triển thuê bao viễn thông và bán sản phẩm dịch vụ
VT-CNTT như: các chương trình bán hàng thực địa, tuần lễ vàng, chương trình phát triển
di động, băng rộng…. . Đặc biệt là Đợt thi đua nước rút 90 ngày đêm, 120 ngày đêm; 135
ngày đêm“Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD” hàng năm với nội
dung thi đua và hình thức khen thưởng đa dạng. Các phong trào, các đợt thi đua trong giai
đoạn 2014 - 2018 đã được 100% tập thể lao động và cá nhân CB-CNV đăng ký tham gia
thực hiện với khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thắng lợi nhiệm vụ kế
hoạch hàng năm. Chính vì vậy đã tạo được khí thế thi đua và khơi dậy được nhiệt tình của
toàn thể CB-CNV trong toàn đơn vị quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giai
đoạn 2014 - 2018.
3.2.3 - Thực hiện tốt phong trào học tập, lao động sáng tạo:
- Đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công nhân
viên, nhằm thực hiện tốt việc quản trị nguồn nhân lực trong tình hình mới hiện nay. Đơn vị
đã xây dựng kế hoạch đào tạo với nhiều loại hình đào tạo đa dạng như: tập trung, tại chức,
bồi dưỡng ngắn hạn, tập huấn, học tập kinh nghiệm, học tập qua mạng Internet ... Trong giai
đoạn, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Sóc Trăng có hơn 2.700 lượt CBCNV đào tạo, tập
huấn qua các hình thức; đã tổ chức thành công chương trình “Tập huấn nâng cao năng
lực kinh doanh, đẩy lùi sự cạnh tranh và tổ chức bán hàng thực địa”. Qua chương trình
đã nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng bán hàng cho đội ngũ
NVKD với quy trình bán hàng chuyên nghiệp hơn, nâng cao tính chủ động, năng động
trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chương trình bán hàng cho các
Giám đốc Phòng bán hàng khu vực.
- Phong trào lao động sáng tạo và áp dụng sáng kiến hợp lý hóa sản xuất luôn
được chỉ đạo thực hiện tốt. Trong giai đoạn 2014 - 2018 Viễn thông Sóc Trăng và Trung
tâm Kinh doanh VNPT - Sóc Trăng có 397 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến xét công
nhận cấp cơ sở (trong đó có 13 sáng kiến gởi dự thi cấp Tập đoàn). Hiện hầu hết các
sáng kiến này đã được áp dụng tại đơn vị, đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều
hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như làm lợi cho đơn vị hàng trăm
triệu đồng. Đơn vị được Tập đoàn đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về phong
trào thi đua lao động sáng tạo. Năm 2013, đơn vị được Tập đoàn BCVT Việt Nam khen
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thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động sáng tạo VNPT - 2013”
(Quyết định số: 18/QĐ-VNPT-KHCN&ĐT ngày 07/01/2014). Trung tâm Kinh doanh
VNPT - Sóc Trăng được Tổng công ty khen thưởng là 1 trong 7 đơn vị tích cực tham gia
hoạt động sáng kiến, sáng tạo năm 2017 (QĐ số 246/QĐ-VNPT VNP-CL ngày
12/03/2018)
Riêng bản thân có nhiều sáng kiến được Hội đồng sáng kiến TTKD công nhận
cấp cơ sở trong đó có 03 Sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn.
- Sáng kiến “Phần mềm gọi bệnh nhân vào phòng khám tích hợp VNPT HIS”
(Quyết định số 327/QĐ-VNPT-CLG ngày 30/3/2018 của Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam)
- Sáng kiến “Giải pháp triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến cho 109
xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh Sóc Trăng”.
(Quyết định số 327/QĐ-VNPT-CLG ngày 30/3/2018 của Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam)
-Sáng kiến “Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanh, đẩy lùi sự cạnh tranh và tổ
chức triển khai bán hàng thực địa”
(Quyết định số 327/QĐ-VNPT-CLG ngày 30/3/2018 của Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam)
(Có Báo cáo tóm tắt cụ thể riêng – Kèm theo).

3.2.4- Đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Trong công tác kế hoạch kinh doanh luôn bám sát yêu cầu thị trường, đưa ra
nhiều giải pháp kích cầu để tăng doanh thu như: linh hoạt đề xuất ban hành các gói cước
đặc thù có tính cạnh tranh cao (về dịch vụ điện thoại di động có các gói cước biển đảo,
gói cước cho đồng bào dân tộc Khơ me, gói cước Edu; về băng rộng có các gói cước giá
linh hoạt của dịch vụ Fieber VNN…). Đồng thời, có chính sách khuyến khích bán hàng
cho CB-CNV thông qua tiền lương khuyến khích và tiền thưởng hàng tháng.
- Thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác bán hàng cũng như chăm sóc khách hàng
sau bán hàng; nâng cao chất lượng của công tác hậu mãi - chăm sóc khách hàng với
nhiều nội dung và hình thức tổ chức đa dạng, hấp dẫn được thực hiện liên tục và xuyên
suốt trong thời gian qua. Đẩy mạnh và mở rộng các kênh bán hàng, ký thỏa thuận hợp
tác với nhiều đơn vị, công ty trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đổi mới phương thức bán hàng
và chăm sóc khách hàng từ bán dịch vụ truyền thống thì nay dần chuyển định hướng
khách hàng sang sử dụng các dịch vụ tích hợp, chú trọng bán các dịch vụ sản phẩm
CNTT mới hướng tới chiến lược VNPT 4.0: ký hợp đồng với Sở Y Tế tỉnh Sóc Trăng
dịch vụ VNPT - His với giá trị 1,3 tỷ đồng; ký hợp đồng với Sở Thông tin và Truyền
thông dịch vụ VNPT - Portal về “Nâng cấp và liên thông Cổng thông tin điện tử” với giá
trị hơn 2,7 tỷ đồng…
- Phong trào “Nụ cười VNPT” được duy trì thực hiện xuyên suốt, đã góp phần
nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, các điểm giao dịch, cung cấp dịch vụ được
đầu tư, chỉnh trang, tạo môi trường kinh doanh thuận tiện. Nhận thức, tư duy của CBCNV trong bán hàng và chăm sóc khách hàng được đổi mới… đưa phong trào “Nụ cười
VNPT” trở thành một phong trào lớn, xuyên suốt góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của
đơn vị.
3.3. Gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và
pháp luật của Nhà nước:
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- Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà
nước, những quy định của địa phương, của Tập đoàn, của Tổng Công ty và các nội quy,
quy chế của cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Triệt để thực hành tiết kiệm,
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện
suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.
- Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức pháp luật
Nhà nước; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Lãnh đạo cấp trên
giao. Luôn giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, trong nội bộ cơ quan; kiên quyết đấu
tranh chống mọi biểu hiện bè phái cục bộ, chia rẽ, gây mất đoàn kết trong cơ quan.
3.4. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức,
chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên:
Gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có phẩm chất
chính trị, đạo đức tốt, có lối sống giản dị, lành mạnh, không cơ hội, thực dụng, xa rời
quần chúng; hòa đồng với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan và nhân dân nơi cư trú.
Luôn quan tâm đến các hoạt động đoàn thể của đơn vị và chỉ đạo đẩy mạnh các phong
trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ
vào quản lý và sản xuất kinh doanh, các phong trào thi đua ngắn hạn, trung hạn, thi đua
nước rút về đích sớm hơn kế hoạch; đồng thời đã tổng kết khen thưởng và biểu dương
kịp thời trong từng phong trào thi đua nên đã tạo được sinh khí lao động sản xuất hăng
say của tập thể CB-CNV trong đơn vị.
- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống và thực hiện các chính sách xã hội cho
người lao động, đảm bảo thu nhập của người lao động hàng năm tăng từ 10% trở lên.
Đồng thời, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đóng góp
"Quỹ vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào lũ lụt… cũng như các hoạt động nhân đạo từ
thiện khác do Ngành và địa phương phát động.
III. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
1. Đối với tập thể:
* Viễn thông Sóc Trăng
Năm

Danh hiệu thi đua và hình
thức khen thưởng
Đảng bộ trong sạch vững
mạnh
Tập thể lao động xuất sắc
Cờ thi đua xuất sắc

2014
Cờ thi đua xuất sắc
Cờ thi đua xuất sắc
Bằng khen
2015

Đảng bộ trong sạch vững
mạnh

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công
nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành
quyết định
Quyết định số: 237-QĐ/ĐUK ngày 23/12/2014;
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Sóc Trăng.
Quyết địnhsố: 2274/QĐ- VNPT-TĐTT ngày
23/12/2014; Tập đoàn BCVTVN
Quyết định số: 2275/QĐ-VNPT-TĐTT, ngày
23/12/2014;Tập đoàn BCVTVN
Quyết định số: 1503/QĐ-UBND ngày 06/7/2015;
UBND tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số: 1045/QĐ – CĐBĐ - TG, ngày
26/12/2014; Công đoàn Bưu Điện Việt Nam.
Quyết định số: 882/QĐ-BTTTT, ngày 03/6/2015;
Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quyết định số: 48-QĐ/ĐUK ngày 15/01/2016;
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Sóc Trăng.
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Năm

Danh hiệu thi đua và hình
thức khen thưởng
Tập thể lao động xuất sắc
Cờ thi đua xuất sắc
Huân chương Lao động Hạng
nhì (giai đoạn 2011 – 2015)
Bằng khen
Đảng bộ trong sạch vững
mạnh
Tập thể lao động xuất sắc

2016

Cờ thi đua xuất sắc
Bằng khen

Bằng khen giai đoạn (2015 2016)
Cờ thi đua Bộ Thông tin và
Truyền thông
2017
Cờ Thi đua của Công đoàn
TT&TTVN
2018

Cờ thi đua Bộ Thông tin và
truyền thông

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công
nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành
quyết định
Quyết định số: 1957/QĐ- VNPT-CLG ngày
23/12/2014; Tập đoàn BCVTVN
Quyết định số: 1971/QĐ-VNPT-CLG, ngày
18/12/2015; Tập đoàn BCVT Việt Nam.
Quyết định số: 96/QĐ- CTN ngày 11/01/2017
của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Quyết định số: 1127/QĐ -CĐTTTT, ngày
22/12/2015; Công đoàn Thông tin và Truyền
thông.
Quyết định số: 89-QĐ/ĐUK ngày 19/01/2017;
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Sóc Trăng.
Quyết định số: 2105/QĐ-VNPT-CLG ngày
15/12/2016; Tập đoàn BCVT Việt Nam.
Quyết định số: 2134/QĐ- VNPT-CLG ngày
23/12/2016; Tập đoàn BCVT Việt Nam.
Quyết định số:145/QĐ-TLĐ ngày 11/01/2017 của
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Quyết định số: 1083/QĐ- BTTTT ngày
04/7/2017; Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quyết định số 08/QĐ-BTTTT ngày 03/01/2018
của Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định số 06/CĐ-TTTT ngày 03/01/2018
Đang đề nghị

*Trung tâm Kinh doanh VNPT - Sóc Trăng
Năm

Danh hiệu thi đua và hình
thức khen thưởng
Tập thể lao động xuất sắc

2015 Cờ thi đua xuất sắc
Giấy khen Công đoàn Bưu
chính Viễn thông Việt Nam
Tập thể lao động xuất sắc
2016

Cờ thi đua Tập đoàn BCVT
VN
Giấy khen Công đoàn Bưu
chính Viễn thông Việt Nam

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công
nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành
quyết định
Quyết định số 1667/QĐ- VNPT VNP-CLG ngày
17/12/2015 của Tổng Công ty DVVT
Quyết định số: 3759/ VNPT VNP-CLG, ngày
31/12/2015 của Tổng Công ty DVVT
Quyết định số 02/QĐ-CĐVNPT ngày 05/01/216
của Công đoàn BCVT VN
Quyết định số 2253/QĐ-VNPT VNP-CL ngày
06/12/2016 của TCT DVVT
Quyết định số 2136/QĐ-VNPT-CLG ngày
23/12/2016 của TGĐ Tập đoàn BCVT Việt Nam
Quyết định số 08/QĐ-CĐVNPT ngày 9/1/2017
của Công đoàn BCVT VN
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Quyết định số 1406/QĐ-VNPT VNP-CL ngày
08/12/2017 của TCT DVVT
Quyết định số 1529/QĐ-VNPT-CLG ngày
25/12/2017 của TGĐ Tập đoàn BCVT Việt Nam

Tập thể lao động xuất sắc
Cờ thi đua Tập đoàn BCVT
2017 VN
Giấy khen Công đoàn Tổng
Công ty Dịch vụ Viễn thông

Quyết định số 01/QĐ-CĐVNPT VNP ngày
02/01/2018 của Công đoàn Tổng Công ty.
Quyết định số 1580/QĐ-VNPT-CL ngày
07/12/2018 của TCT DVVT

Tập thể lao động xuất sắc
2018 Cờ thi đua Bộ Thông tin và
truyền thông
Bằng khen Công đoàn Thông
tin và Truyền thông

Đang đề nghị
Quyết định số 780/QĐ-CĐTTTT ngày
29/12/2018 của Công đoàn TTTT

2. Thành tích đối với cá nhân:
2.1 Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận
danh hiệu thi đua và HTKT, cơ quan ban hành
quyết định
Quyết định số: 03/QĐ-VTST-TĐTT ngày 07/01/2013;
của Giám đốc VTST.

Năm

Danh hiệu thi đua

2012

Chiến sĩ thi đua cơ sở

2013

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Quyết định số: 02/QĐ-VTST-TĐTT ngày 07/01/2014;
của Giám đốc VTST.

2014

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Quyết định số: 148 QĐ-VTST-TĐTT ngày
30/12/2014; của Giám đốc VTST.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở
2015

- Chiến sĩ thi đua
(Giai đoạn 2013 – 2015)

2016

Chiến sĩ thi đua cơ sở

2017

Chiến sĩ thi đua cơ sở

2018

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Quyết định số: 879/QĐ-VNPT ST-THNS ngày
17/12/2015; Giám đốc TTKD VNPT Sóc Trăng
Quyết định số 1248/QĐ-BTTTT ngày 11/8/2016; của
Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quyết định số: 981/QĐ-VNPT ST-THNS ngày
12/12/2016; Giám đốc TTKD VNPT Sóc Trăng
Quyết định số: 66/QĐ-TTKD ST-THNS ngày
10/01/2018; Giám đốc TTKD VNPT Sóc Trăng.
Quyết định số: 151/QĐ-TTKD ST-THNS ngày
21/01/2019; Giám đốc TTKD VNPT Sóc Trăng.

2.2 Hình thức khen thưởng:
Năm

2012

Hình thức khen thưởng
Huân chương Lao động hạng ba
(Giai đoạn 2005-2011)
Bằng khen Tập đoàn năm 2012

2013

Bằng khen Bộ Thông tin và
truyền thông (giai đoạn 2012 2013)

2014

Bằng khen Tập đoàn năm 2014

Số, ngày, tháng, năm của QĐ công nhận danh
hiệu thi đua và HTKT, cơ quan ban hành QĐ
Quyết định số:1751/QĐ-CTN ngày 26/10/2012;
Chủ tịch nước CHXHCNVN
Quyết định số: 453/QĐ-VNPT-TĐTT ngày
25/3/2013 của Tập đoàn BCVT Việt Nam.
Quyết định số 538/QĐ-BTTTT ngày 06/5/2014
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định số: 449/QĐ-VNPT-TĐTT ngày
15/4/2015 của Tập đoàn BCVT Việt Nam.
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2015

Bằng khen Bộ Thông tin và
truyền thông (giai đoạn 2014 2015)

2016

Bằng khen Tập đoàn năm 2016

2017

Bằng khen Bộ Thông tin và
Truyền thông giai đoạn 2016 2017

2018

Bằng khen Tập đoàn năm 2018

Quyết định số 1241/QĐ-BTTTT ngày
18/7/2016, của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quyết định số: 346/QĐ-VNPT-CLG ngày
10/4/2017 của Tập đoàn BCVT Việt Nam.
Quyết định số: 1025/QĐ- BTTTT ngày
20/07/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đang đề nghị

* Giai đoạn 2014 - 2018: Hàng năm đều được công nhận là đảng viên đủ tư cách
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; và là đoàn viên Công đoàn xuất sắc.
XÁC NHẬN CỦA
TRUNG TÂM KINH DOANH

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Ngô Hoàng Thái
XÁC NHẬN CỦA
TRƯỞNG ĐẠI DIỆN

XÁC NHẬN CỦA
TCT DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

XÁC NHẬN CỦA
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN

XÁC NHẬN CỦA
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
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