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I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
- Họ và tên: Trần Thái Tuyên;
- Ngày, tháng, năm sinh: 14/07/1975; Giới tính: Nam;
- Quê quán: phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;
- Thường trú: 5. Trần Quang Diệu, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An
Giang;
- Đơn vị công tác: Viễn thông An Giang;
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Bí thư Đảng ủy; Giám đốc; Công
đoàn viên Viễn thông An Giang;
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư điện tử - viễn thông; cử nhân công
nghệ thông tin; cao cấp chính trị;
- Học hàm, học vị: Thạc sỹ điện tử - viễn thông.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN 2014-2018:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao và đảm nhận:
a) Quyền hạn:
- Công tác Đảng:
+ Chủ trì, kết luận công việc của ban chấp hành, ban thường vụ Đảng ủy.
Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây
dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt; chỉ đạo cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong ban chấp hành, ban
thường vụ Đảng ủy;
+ Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp của ban chấp hành, ban thường
vụ Đảng và đại hội đại biểu Đảng bộ. Đề xuất những chủ trương, giải pháp để ban
chấp hành, ban thường vụ Đảng thảo luận, quyết định. Thay mặt ban chấp hành,
ban thường vụ Đảng ký các Nghị quyết và văn bản quan trọng của ban chấp hành,
ban thường vụ Đảng ủy.
- Công tác chuyên môn:
+ Tổ chức, điều hành hoạt động, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh
và quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác của Viễn thông
An Giang;
+ Ban hành các quy định phân cấp quản lý cho các đơn vị trực thuộc nhằm
khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên của đơn vị; các quyết định hoạt
động quản lý, điều hành theo phân cấp và quy định của Tập đoàn VNPT;

+ Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương; phụ trách
công tác an ninh, quốc phòng, thanh tra, kiểm tra; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen
thưởng; Hội đồng lương; Hội đồng thanh lý tài sản; Hội đồng định mức.
b) Nhiệm vụ được giao và đảm nhận:
- Đảng: Bí thư Đảng ủy Viễn thông An Giang.
- Chuyên môn: Giám đốc Viễn thông An Giang.
2. Sơ lược thành tích của đơn vị:
Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn
kết, quyết tâm cao của lãnh đạo đảng, chuyên môn, công đoàn và đoàn thanh niên,
cùng toàn thể người lao động trong đơn vị, Viễn thông An Giang cùng với Trung
tâm Kinh doanh VNPT - An Giang đã có nhiều cố gắng trong việc cung cấp các
loại hình dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin cho khách hàng trong tỉnh; tìm
các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ; đáp ứng nhu cầu sử
dụng ngày càng cao của khách hàng; chất lượng sản phẩm, dịch vụ được người tiêu
dùng ưa chuộng, giá cả hợp lý, phong cách phục vụ văn minh, lịch sự, các dịch vụ
trước và sau bán hàng chu đáo, trung thực, tạo sự tín nhiệm cao đối với khách
hàng; doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; đồng thời luôn đảm bảo
thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ, phục vụ kịp thời sự lãnh chỉ đạo của các cấp
ủy đảng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và xây
dựng nông thôn mới tỉnh nhà; làm tốt công tác xã hội, từ thiện và đóng góp thuế
đầy đủ cho địa phương; đời sống người lao động không ngừng được cải thiện và
nâng cao..., Viễn thông An Giang đã khẳng định được thương hiệu trên địa bàn, là
doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ viễn thông-công nghệ
thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang.
Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tập đoàn VNPT giao giai
đoạn 2014-2018 đều hoàn thành vượt mức, cụ thể:
- Tổng doanh thu phát sinh thực hiện trong giai đoạn 2014-2018 là 2.993 tỷ
đồng. Trong đó, doanh thu năm 2018 là 653 tỷ đồng, tăng trưởng so với năm 2014
là 17,45% (tăng trưởng bình quân hàng năm là 4,36 %/năm).
- Chênh lệch thu chi thực hiện trong giai đoạn 2014-2018 là 180 tỷ đồng
Trong năm 2018 là 38 tỷ đồng, tăng trưởng so với năm 2014 là 71,95%.
- Năng suất lao động bình quân năm 2018 đạt 3.265 triệu đồng/người/năm;
tăng trưởng so với năm 2014 là 138,15%, tăng trưởng bình quân hàng năm là 9,5
%.
- Thu nhập bình quân năm 2018 đạt 230,9 triệu đồng/người/năm; tăng trưởng
so với năm 2014 là 152,25%, tăng trưởng bình quân hàng năm là 13,06 %.
- Nộp ngân sách Nhà nước:
+ Tổng số tiền thuế của VNPT địa bàn An Giang đã nộp thuế tại địa
phương (bao gồm cả Trung tâm Kinh doanh VNPT - An Giang) giai đoạn 20142018 là 155,754 tỷ đồng; tăng so với giai đoạn 2009-2013 (103,101 tỷ đồng) là
51,07%, tăng bình quân hàng năm là 10,21 %.
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+ Viễn thông An Giang cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản
thu khác theo quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn trong giai đoạn 20142018.
Với những thành tích đạt được nêu trên, Viễn thông An Giang được Bộ
Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc về thành tích năm 2014, 2016;
được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông tặng Cờ thi đua năm 2015; được Chính phủ
tặng Cờ thi đua năm 2017; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng
nhì giai đoạn 2013-2017 và đang đề nghị cấp trên tặng Cờ thi đua năm 2018.
3. Thành tích đạt được của cá nhân:
a) Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy Viễn thông An Giang:
- Bản thân luôn chủ động nghiên cứu các văn bản, nghị quyết và chỉ đạo triển
khai tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Tập đoàn VNPT, để chỉ đạo đơn
vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là tổ chức cho người lao động là đảng viên
nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết
số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết
số 06-NQ/TW (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết
số 07-NQ/TW (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là
cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Triển khai
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề với những tiêu chí cụ thể phù hợp từng
lĩnh vực công tác của cán bộ, đảng viên. Triển khai việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác
phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên” với những tiêu chí cụ
thể phù hợp từng lĩnh vực công tác của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo thực hiện cuộc
vận động tiết kiệm, chống lãng phí, giữ gìn tư cách, đạo đức trong sáng; đấu tranh
giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở bảo vệ nguyên tắc, Cương
lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng;
- Luôn chủ động đề việc bố trí cán bộ, hướng dẫn các chi bộ triển khai thực
hiện Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch
vững mạnh; tích cực nghiên cứu tìm ra những giải pháp cùng Ban thường vụ xây
dựng phương án đổi mới, sắp xếp tổ chức sản xuất, bố trí lao động, tìm cơ chế
khoán cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị, khuyến khích lao động, phát
triển sản xuất. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, đưa Đảng bộ
Viễn thông An Giang đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” nhiều năm liền từ
năm 2014 đến năm 2018.
b) Với trách nhiệm là Giám đốc Viễn thông An Giang:
- Tôi luôn chủ động tìm hiểu, nghiên cứu đề ra những chủ trương, biện pháp
tổ chức thực hiện tốt việc phát triển các loại hình dịch vụ mới, mở rộng phát triển
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mạng lưới, phát triển thuê bao viễn thông, giữ vững thị phần, nâng cao chất lượng
dịch vụ, chất lượng phục vụ, tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; luôn
đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo
tỉnh trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới,
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà;
- Thực hiện tái cơ cấu của Chính phủ, Bộ TT&TT và Tập đoàn VNPT, tôi đã
chủ động sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của đơn vị theo mô hình
mới, tinh gọn bộ máy quản lý, tăng cường lao động cho các đơn vị trực tiếp sản
xuất; mỗi người được bố trí kiêm nhiệm nhiều việc, bố trí lực lượng lao động với
mục tiêu “đúng người, đúng việc, nâng cao hiệu quả năng suất chất lượng”, trả
lương theo phương pháp quản trị thẻ điểm cân bằng BSC và 3P; hiện tại đơn vị có
3 phòng chức năng và 13 đơn vị sản xuất, cán bộ quản lý dưới 10%, tương đối gọn
nhẹ. Ngoài ra, còn tổ chức các phương án sử dụng lao động xã hội như: thuê khoán
trông coi đài, trạm; thuê lao động làm cộng tác viên phát triển thuê bao, kéo cáp;
thuê bảo vệ, nhân viên vệ sinh, đã tiết kiệm được chi phí, tiền lương, nâng cao thu
nhập cho người lao động;
- Công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh ngày càng được tin học
hóa, bản thân đã đề xuất nhiều giải pháp để đưa các phần mềm ứng dụng vào sản
xuất kinh doanh, quản lý lao động, xử lý văn bản, thông tin nội bộ, báo cáo thống
kê, bán hàng trực tuyến…đã nâng cao hiệu quả công việc, tăng lợi nhuận, tiết kiệm
lao động và chi phí sản xuất.
Do đó, năm năm liền Viễn thông An Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ
chính trị ở địa phương, cũng như nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Tập đoàn
VNPT giao.
c) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật
của Nhà nước;
- Bản thân luôn thấm nhuần quy định 115 của Trung ương về 19 điều Đảng
viên không được làm, lấy đó là mục tiêu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của
mình. Tích cực học tập, chỉ đạo và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác phê bình và tự phê bình, đặc biệt là
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng;
- Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước; xây dựng tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết khu dân cư,
đời sống văn hóa nơi cư trú; tham gia tích đóng góp tích cực các quỹ xã hội từ
thiện, đền ơn đáp nghĩa, ủng hội đồng bào miền Trung bị lũ lụt, xây dựng nhà tình
nghĩa, tình thương...do UBMTTQVN, Tổng Liên đoàn Lao động và Ngành phát
động. Do đó, nhiều năm liền, đơn vị và gia đình đều được công nhận cơ quan văn
hóa doanh nghiệp, gia đình văn hóa.
d) Việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và chăm lo
đời sống người lao động:
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- Luôn tự tìm hiểu, nghiên cứu nắm vững các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,
chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, địa
phương; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan,
Tập đoàn VNPT tổ chức; tham gia tích cực các buổi thông tin thời sự về chính trị,
xã hội..., để vận dụng vào công tác thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác;
- Bản thân luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao
động trong đơn vị; trong năm qua, đời sống vật chất, tinh thần người lao động ngày
càng được cải thiện và nâng cao, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, tạo tư
tưởng ổn định, người lao động phấn khởi, an tâm công tác, luôn tin tưởng vào sự
phát triển bền vững của Ngành. Bên cạnh đó, các chế độ chính sách đối với người
lao động đều được thực hiện tốt, 100% người lao động đều được đóng bảo hiểm y
tế, bảo hiểm xã hội; môi trường làm việc ngày càng được cải thiện thông thoáng,
đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định của Ngành và của Nhà nước;
- Hàng năm, cùng với tổ chức công đoàn tổ chức cho người lao động đi tham
quan, học tập kinh nghiệm ở các đơn vị bạn, nhằm nâng cao kiến thức sống, trình
độ chuyên môn nghiệp vụ, tái tạo sức lao động nhằm phục vụ tốt cho công tác; tổ
chức khám bệnh định kỳ cho người lao động; nhân các ngày lễ của dân tộc và của
Ngành tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, tạo nên không khí thi đua sôi nổi
giữa các cá nhân người lao động. Trong năm năm qua, đã tổ chức khám và cấp
thuốc điều trị cho 1.297 lượt người lao động, số người được điều trị tại chỗ và đưa
lên tuyến trên điều trị 102 lượt người; tổ chức cho 1.025 lượt người đi tham quan,
học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh các đơn vị bạn và
nước ngoài; tổ chức đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho 1.232
lượt người lao động; ngoài ra người lao động còn được tặng quà sinh nhật 200.000
đ/người, mừng cưới 500.000 đ/người, được trợ cấp khi gia đình gặp khó khăn, tang
gia, hiếu hỷ, cụ thể: 5 năm qua đã trợ cấp khó khăn cho 125 lượt người với tổng số
tiền là 329 triệu đồng, đã thể hiện tấm lòng nghĩa tình của Ngành đối với người lao
động, làm cho họ cảm thấy an tâm, ấm lòng trong lúc khó khăn, nên càng gắn bó
với Ngành, công việc hơn.
e) Về thành tích hoạt động khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật:
Là Thủ trưởng cơ quan, vì vậy bản thân luôn gương mẫu, tiên phong nghiên
cứu, đề ra các giải pháp, sáng kiến là nhằm nâng cao hiệu quả công tác, sản xuất
kinh doanh của đơn vị, để xây dựng Viễn thông An Giang nói riêng và Tập đoàn
VNPT nói chung ngày càng phát triển, như: các sáng kiến, giải pháp trong việc
phát triển hiện đại hoá mạng lưới, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch
vụ, chất lượng phục vụ, giải pháp hạn chế khách hàng rời mạng, giữ vững thị phần,
giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh; những giải pháp sáng kiến đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các
chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của đơn vị, trong đó có các sáng kiến tiêu biểu, đó là:
- Năm 2014: Giải pháp “Chuyển dịch vụ FTTH từ mô hình xác thực 04 thông
số sang 07 thông số...”, đây là sáng kiến nhằm làm cho các thuê bao FTTH sẽ
được cấu hình chạy theo 02 hướng, khi một hướng bị lỗi sẽ chạy qua hướng còn lại
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(Quyết định số 2096/QĐ-VNPT-AG ngày 27/10/2014 của Giám đốc Viễn thông
An Giang).
- Năm 2015: Giải pháp “Nâng cao hiệu quả sử dụng GPON phát triển thuê
bao FTTH”, đây là sáng kiến nhằm phát triển thuê bao FTTH không cần đầu tư
nhiều thiết bị SW (Quyết định số 2242/QĐ-VNPT-AG ngày 16/10/2015 của Giám
đốc Viễn thông An Giang).
- Năm 2016: chủ trì các giải pháp sau đây:
+ “Sử dụng Router Wifi ADSL mở rộng vùng phủ sóng Wifi” được công
nhận sáng kiến loại II cấp Tập đoàn (Quyết định số 273/QĐ-VNPT-CLG ngày
27/3/2017 của Tập đoàn BCVT Việt Nam).
+ Giải pháp “Các Giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống thẻ điểm cân
bằng (BSC) tại Viễn thông An Giang”, đây là giải pháp nhằm giúp cho các chức
năng theo dõi, quản trị các KPI sao cho đảm bảo đạt kết quả tốt theo từng tháng,
quý. Giải pháp “Tối ưu mạng truy nhập băng rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng
dịch vụ băng rộng và 3G” hai sáng kiến này được công nhận sáng kiến cấp cơ sở
năm 2016 (Quyết định số 1808/QĐ-VNPT-AG ngày 21/12/2016 của Giám đốc
Viễn thông An Giang); đồng thời được công nhận sáng kiến loại III cấp Tập đoàn
(Quyết định số 273/QĐ-VNPT-CLG ngày 27/3/2017 của Tập đoàn BCVT Việt
Nam).
- Năm 2017: “Chương trình Quản lý cáp quang trục”, đây là giải pháp nhằm
rà soát cập nhật toàn bộ các tuyến cáp quang trục, cáp quang kết nối
BTS/NodeB/eNodeB đưa vào chương trình quản lý và được công nhận sáng kiến
cấp cơ sở năm 2017 (Quyết định số 136/QĐ-VNPT-AG ngày 29/01/2018 của
Giám đốc Viễn thông An Giang).
- Năm 2018: “Chương trình quản lý cáp quang GPON” được công nhận sáng
kiến cấp cơ sở năm 2018 (Quyết định số 2694/QĐ-VNPT-AG ngày 31/12/2018
của Giám đốc Viễn thông An Giang).
g) Môi trường làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động:
Bản thân luôn có trách nhiệm và lãnh chỉ đạo các đơn vị xây dựng môi trường
làm việc lành mạnh, mỹ quan công sở, từ nơi tiếp đón khách đến văn phòng làm
việc luôn được trang trí gọn, đẹp, tiện nghi, sạch sẽ, hiện đại và lao động sản xuất
đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Tại tiền sảnh, đồng thời cũng là điểm giao dịch
các đơn vị được bố trí với không gian mở, thoáng mát, xung quanh cơ quan trồng
nhiều cây xanh, vệ sinh được thực hiện hàng ngày, vì vậy, đơn vị luôn đảm bảo
“Xanh - Sạch - Đẹp”, tạo thiện cảm cho khách hàng khi đến giao dịch, công tác.
Viễn thông An Giang 5 năm liền đều được Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Bộ Lao
động Thương binh Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động tặng Bằng khen, Cờ thi
đua xuất sắc về công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ.
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III. CÁC DANH HIỆU, 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

Chiến sĩ thi đua Bộ
Quyết định số 779/QĐ-BTTT ngày 11/06/2014
2014 TTTT giai đoạn
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2011-2013
2015

Chiến sĩ thi đua cơ
sở năm 2014

Quyết định số 131/QĐ-VNPT-AG ngày
26/01/2015 của Giám đốc Viễn thông An Giang

2015

Chiến sĩ thi đua cơ
sở năm 2015

Quyết định số 2726/QĐ-VNPT-AG ngày
26/12/2015 của Giám đốc Viễn thông An Giang

2016

Chiến sĩ thi đua cơ Quyết định số 1823/QĐ-VNPT-AG ngày
sở năm 2016
23/12/2016 của Giám đốc Viễn thông An Giang

Chiến sĩ thi đua Bộ
Quyết định số 1193/QĐ-BTTT ngày 19/07/2017
2017 TTTT giai đoạn
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2014-2016
2018

Chiến sĩ thi đua cơ Quyết định số 140/QĐ-VNPT-AG ngày
sở năm 2017
29/01/2018 của Giám đốc Viễn thông An Giang

2019

Chiến sỹ thi đua cơ
sở năm 2018

Quyết định số 134/QĐ-VNPT-AG ngày
28/01/2019 của Giám đốc Viễn thông An Giang

2. Hình thức khen thưởng:
Năm

Hình thức
khen thưởng

Bằng khen Tập đoàn
năm 2013
Bằng khen Thủ tướng
2014 Chính phủ giai đoạn
2009-2013
Bằng khen Bộ TTTT
2015
giai đoạn 2013-2014
2014

Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan
ban hành quyết định
Quyết định số 476/QĐ-TĐTT ngày 03/4/2014
của Tổng Giám đốc Tập đoàn BCVT Việt Nam
Quyết định số 2216/QĐ-TTg ngày 09/12/2014
của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 882/QĐ-BTTT ngày 03/06/2015
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 392/QĐ-VNPT-CLG ngày
Bằng khen Tập đoàn
04/4/2016 của Tổng Giám đốc Tập đoàn BCVT
2016
năm 2015
Việt Nam
Bằng khen Bộ TTTT Quyết định số 1083/QĐ-BTTT ngày 04/07/2017
2017
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
giai đoạn 2015-2016
Quyết định số 2304/QĐ-BTTT ngày 12/12/2017
Kỷ niệm chương “Vì
2017
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
sự nghiệp Thông tin
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Năm

Hình thức
khen thưởng
và Truyền thông”

Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan
ban hành quyết định

Quyết định số 428/QĐ-VNPT-CLG ngày
Bằng khen Tập đoàn
2018
27/4/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn BCVT
năm 2017
Việt Nam
2019 Đang thực hiện đề nghị tặng Bằng khen Bộ TTTT giai đoạn 2017-2018
Từ năm 2014-2018, liên tục được công nhận danh hiệu đảng viên đủ tư cách
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu./.
XÁC NHẬN CỦA
VIỄN THÔNG AN GIANG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Trương Mạnh Hùng

Trần Thái Tuyên

XÁC NHẬN CỦA
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN

XÁC NHẬN CỦA
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
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