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I. Hoạt động Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400
Năm 2021, Cổng 1400 đã thụ lý hồ sơ và ra Quyết định triển khai 06 đợt vận
động ủng hộ, vận hành 08 đợt, số tiền vận động đạt gần 130 tỷ đồng. Trong đó,
riêng chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19” đã thu
được gần 120 tỷ đồng ủng hộ, số tiền cước tin nhắn đến Cổng 1400 đã được Tổng
công ty VTC đề nghị Bộ TTTT cho phép ủng hộ chương trình bằng cách miễn
cước nhắn tin ủng hộ cho thuê bao viễn thông, số tiền trị giá khoảng hơn 590 triệu
đồng. Toàn bộ số tiền ủng hộ sau khi đối soát và nhận được tiền từ các doanh
nghiệp viễn thông, Tổng công ty VTC đã chuyển đến các cơ quan chủ trì hoạt
động ủng hộ để kịp thời thực hiện giúp đỡ các đối tượng thụ hưởng theo kế hoạch
đề ra.
Ngay từ đầu năm, Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty đã phát động
các hoạt động an sinh xã hội tại chỗ nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình cán bộ
nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tân Sửu.
- Đoàn Thanh niên tích cực tham gia hoạt động khởi động Tháng Thanh niên
năm 2021 do Đoàn Khối tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh với số tiền 07 triệu đồng tham
gia hỗ trợ tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; phối hợp cùng
Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Đoàn TN Bộ TT&TT, Cổng 1400 và Báo điện tử
VietnamNet phát động tổ chức chương trình “Mái ấm nhân đạo cho người nghèo
vùng biên”. Sau hai tháng phá động nhắn tin qua Cổng 1400, chương trình đã thu
được hơn 1,1 tỷ đồng.
- Công đoàn Tổng công ty đã phát động chương trình mỗi CBNV Tổng công
ty ủng hộ ít nhất 01 ngày lương cơ sở để đóng góp vào Quỹ Vắc xin phòng, chống
dịch bệnh Covid-19, tổng số tiền thu được hơn 240 triệu đồng kịp thời gửi về Quỹ
vắc xin.
- Tại Công ty VTC Mobile đã chủ động tổ chức chương trình đồng hành cùng
các chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch tại Bắc Giang, Gò Vấp, với số tiền 45 triệu
đồng và ủng hộ vào Quỹ Vắc xin 100 triệu đồng.
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- Đoàn Tổng công ty tham gia cùng Đoàn Khối DNTW tổ chức trao tặng các
túi quà an sinh và chương trình siêu thị 0 đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi
đại dịch Covid-19 tại quận Tây Hồ, Hà Nội, trong đó Đoàn VTC đã trao 100 túi
an sinh trị giá 250.000đ/túi (tương đương 25 triệu đồng).
- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Bộ TTTT
và theo các quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BTTTT ngày 24/4/2015 của Bộ
Thông tin và Truyền thông.
II. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động trong doanh nghiệp.
Trong năm 2021, Tổng công ty luôn thực hiện đúng các quy định luật lao động,
thỏa ước lao động tập thể, các chế độ tiền lương, tiền thưởng luôn công khai, minh
bạch rõ ràng, đảm bảo quyền lợi của các bên trong quan hệ lao động.
Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, học tập nâng cao chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Hằng năm, công ty tổ chức khám sức
khỏe định kỳ, nghỉ mát, các chương trình thể dục thể thao, các chương trình văn
hóa công sở, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm nâng cao tinh
thần cho cán bộ nhân viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Tổng công ty.
Nơi nhận:
- Bộ TTTT;
- HĐTV (để b/c);
- Lưu: VT, TCKH
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