
Đồng chí Lê Thị Thanh Trúc - Gương điển hình tiên tiến trong thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2020  

Đồng chí Lê Thị Thanh Trúc hiện là Trưởng Phòng Kế toán - Ngân quỹ Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hàm Thuận Bắc thuộc 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận. 

 Thông qua sự chỉ đạo và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ đã giúp cho đồng chí nhận 

thức sâu sắc và triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác thông qua những việc 

làm cụ thể như: Trong thực hiện nhiệm vụ được giao luôn hoàn thành đúng thời 

gian, đạt chất lượng theo yêu cầu lãnh đạo đơn vị giao; thực hiện nghiêm túc các 

quy định của ngành về cải cách thủ tục hành chính, tránh làm mất thời gian trong 

giải quyết hồ sơ, thủ tục cho vay, thu nợ, huy động tiền gửi và các dịch vụ khác; 

thực hiện nghiêm túc các văn bản chế độ, chính sách quy định của ngành, các 

khoản chi tiêu, mua sắm nội bộ... Là một đảng viên, một cán bộ lãnh đạo quản lý, 

đồng chí luôn có ý thức giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy 

tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; thực hiện nghiêm túc tinh thần tự 

phê bình và phê bình; trung thực, thẳng thắn, đấu tranh với những biểu hiện chia 

rẽ, bè phái để xây dựng đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; luôn nêu cao tinh thần, 

trách nhiệm, ý thức phục vụ và giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; có tinh thần 

cầu thị, tiếp thu lắng nghe các ý kiến đóng góp để ngày càng hoàn thiện bản thân. 

Thực hiện vai trò Trưởng Phòng Kế toán - Ngân quỹ, trong năm 2018 - 2019, 

đồng chí đã lãnh đạo, quán lý tập thể phòng không để xảy ra vụ việc tham nhũng, 

lãng phí, toàn thể cán bộ, đảng viên của phòng đều được khách hàng tin tưởng, yêu 

mến, không có cán bộ, đảng viên nào có biểu hiện tiêu cực bị khách hàng phản ánh 

hay vi phạm các quy định những điều đảng viên không được làm, các quy định của 

ngành và pháp luật của Nhà nước. Đối với cá nhân, năm 2018 đồng chí đã thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, tiếp thị các sản phẩm dịch vụ ngân hàng (kết quả 

đạt được vượt kế hoạch, chỉ tiêu được giao: Huy động vốn đạt 119%; Thẻ đạt 

110%; Thu hộ đạt 175%). Năm 2019 sắp xếp, phân công lao đông hợp lý để giải 

quyết công việc trôi chảy; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tiếp thị các sản 

phẩm dịch vụ ngân hàng (kết quả đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu được giao: Huy 

động vốn đạt 110%; Thẻ đạt 100%; Thu hộ đạt 114%). 

Bên cạnh đó, đồng chí luôn gương mẫu, tích cực trong tham gia các phong 

trào, hoạt động do đoàn cấp trên phát động; nhát là tham gia công tác xã hội từ 

thiện tại đơn vị và nơi cư trú; luôn tự giác học tập để nâng cao kiến thức về lý luận 

chính trị và chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và 

đơn vị giao.  

Từ những nỗ lực, cố gắng của bản thân; năm 2018 - 2019, đồng chí đã được 

công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, đảng viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất 
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sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí là một trong những gương điển 

hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020 

được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng./. 


