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Thuận hiện có 20 nhân viên, người lao động; trong đó có 16 đảng viên. Trong 

những năm qua, đảng viên và quần chúng trong Phòng Tài chính - Kế toán đã tham 

gia học tập và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy, Chi bộ tổ chức và các đợt 

sinh hoạt Chi bộ hàng quý. Tham gia thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác 

bằng hình thức mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ đều kể mẫu chuyện tấm gương của Bác; 

qua đó, từng cán bộ, đảng viên luôn có sự rèn luyện không ngừng về tài, đức, 

phẩm chất và năng lực để ngày càng hoàn thiện, tiến bộ hơn về chất lượng thực 

hiện nhiệm vụ được giao.  

Nhờ vậy, công tác tham mưu cho Ban lãnh đạo luôn thể hiện tính tích cực, 

sáng tạo, nhanh nhạy, kịp thời, từ đó đã đáp ứng tốt theo yêu cầu kinh doanh tại 

đơn vị. Quản lý tài chính doanh nghiệp được minh bạc, công khai, theo dõi thu chi 

tiền mặt, tiền gửi ngân hàng chặt chẽ, luôn kiểm soát thường xuyên đảm bảo không 

để sai sót. Hàng năm, các cá nhân trong Phòng đều đề ra các giải pháp, sáng kiến 

và được Hội đồng xét sáng kiến Công ty công nhận như: “Hoàn thiện quy trình thu 

Giá trị đảm bảo thanh toán của đại lý”; “Hoàn thiện pháp lý về việc quản lý bảo 

toàn vốn tại doanh nghiệp”; “Tăng cường quản lý việc thu, chi giá trị đảm bảo 

thanh toán của đại lý”... Các sáng kiến đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công 

việc hàng ngày, hạn chế sự rủi ro, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, với tinh thần 

tương thân tương ái, nhân viên, người lao động trong Phòng đã tích cực tham gia 

đóng góp quỹ do tổ chức đoàn thể Công ty phát động. Đồng thời, Phòng đã đóng 

góp, hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng cho 01 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi 

trong suốt 04 năm đại học và tổ chức các hoạt động xã hội khác…   

Với những hoạt động nêu trên cùng với những thành tích đạt được trong 

thực hiện nhiệm vụ, năm 2018 và 2019 tập thể Phòng được công nhận Tập thể lao 

động xuất sắc; tập thể Phòng và 03 cá nhân được Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen 

trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2018 - 2020; Phòng được Giám đốc Công ty tặng Giấy khen tập thể điển 

hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời, là một trong những tập thể được 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng là gương điển hình tiên 

tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2018 - 2020./. 


