
Chức danh công việc:    Đơn vị :

Tên người đảm nhận: Người quản lý trực tiếp :

Thực hiện các công việc cụ thể sau:
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STT NHIỆM VỤ YÊU CẦU

Cung cấp số liệu và phối hợp với phòng KH-ĐT trong việc lập kế hoạch SXKD hàng năm.

Kiểm tra tính chính xác của 

số liệu trước khi tập hợp 

KQSXKD.

1

- Hàng tháng tùy thuộc vào yêu cầu quản lý và chế độ báo cáo

định kỳ, hàng tháng, quý, năm, căn cứ vào số liệu nhập trên

hệ thống, các tài liệu về khấu hao, tiền lương, phân bổ chi phí

để tính toán, lập báo cáo tổng hợp: cân đối kế toán, cân đối

phát sinh, kết quả kinh doanh.

 - Trước khi lập báo cáo KQSXKD, kiểm tra tính hợp lý và 

chính xác của số liệu trên các tài khoản phản ánh doanh thu, 

chi phí, công nợ, trích trước, phân bổ.

Hoàn thiện sổ sách, chứng từ, in sổ chi tiết các tài khoản:

Hỗ trợ kế toán tổng hợp trong việc lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất.

MÔ TẢ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - Kế toán quản trị và kiểm soát nội bộ

 - Hỗ trợ kế toán tổng hợp trong công việc tổng hợp, lập báo 

cáo tài chính riêng và hợp nhất.

Liên hệ và làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo phân công của Trưởng phòng

Lập tờ khai thuế GTGT, tạm khai thuế TNDN, TNCN hàng quý, quyết toán thuế TNDN và cá nhân hàng năm, Thuế

môn bài hàng năm và thực hiện nộp thuế theo tờ khai.

CÔNG TY CỎ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG

Địa chỉ : Tầng 1, Tòa nhà N02T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Phố Đỗ Nhuận, Phường 

Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, HN

Điện thoại : 0243 7675 168         -        Fax: 0243 7675 169

Email: huongttt@taseco.vn          -        Website:   www.taseco.vn

Tổng hợp báo cáo kết quả SXKD hợp nhất hàng tháng, hàng quý, năm theo quy định. Tổng hợp các báo cáo khác khi

có yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Lập báo cáo ấn chỉ  và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của Công ty

Lưu trữ, báo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

- Thông qua công tác tổng hợp phát hiện những điểm không

phù hợp trong hạch toán, quản lý, kiểm soát chứng từ, báo

cáo hoặc đề xuất hướng xử lý phù hợp.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra tính chính xác của các tài khoản trước khi tập hợp kết quả SXKD hàng tháng, quý, năm

Làm việc với cơ quan kiểm toán khi kiểm toán chốt số liệu báo cáo tài chính hàng năm

Lưu ý : Không được ủy quyền cho người khác thực hiện công việc của mình khi chưa có yêu cầu của Kế toán trưởng 

hoặc Tổng giám đốc

Định kỳ kiểm tra, kiểm soát các đơn vị thành viên.



4

Lập báo cáo ấn chỉ  và báo 

cáo tình hình sử dụng hoá 

đơn của Công ty

5

6

Lưu trữ, báo quản chứng từ

kế toán, bảo mật số liệu kế

toán

7

Liên hệ và làm việc với cơ 

quan thuế để giải quyết các 

vấn đề liên quan đến thuế.

3

Tổng hợp báo cáo kết quả 

SXKD hợp nhất hàng tháng, 

hàng quý, năm theo quy định. 

Tổng hợp các báo cáo khác 

khi có yêu cầu của Ban lãnh 

đạo.

Lập tờ khai thuế GTGT, 

Thuế TTĐB hàng tháng, tạm 

khai thuế TNDN, TNCN hàng 

quý, quyết toán thuế TNDN 

và cá nhân hàng năm, Thuế 

môn bài hàng năm và thực 

hiện nộp thuế theo tờ khai.

Kiểm tra tính chính xác của 

số liệu trước khi tập hợp 

KQSXKD.

2

1

 - Hàng tháng, dựa trên bảng kê hóa đơn GTGT đã xuất để 

lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT. Kiểm tra số 

tồn  hóa đơn thực tế và số tồn trên báo cáo.

-     Trình Trưởng phòng và Ban Giám đốc để hoàn tất trong

việc lưu trữ chứng từ.

- Lưu trữ chứng từ kế toán theo hệ thống khoa học, trong đó

lưu riêng phiếu thu, chi tiền mặt; chứng từ thanh toán tạm

ứng; Phiếu kế toán; Chứng từ ngân hàng theo từng ngân hàng

riêng biệt; 

 - Theo quy định về thời gian gửi báo cáo, kế toán tổng hợp 

phải tổng hợp xong các loại báo cáo KQSXKD hợp nhất định 

kỳ hàng tháng, hàng quý, năm trên phần mềm kế toán hợp 

nhất. Kế toán tổng hợp phải nắm chắc và hiểu rõ các số liệu 

trên báo cáo để có thể giải trình, phân tích tình hình lãi, lỗ của 

từng bộ phận.

 - Lập các báo cáo khác khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo 

Công ty.

-     Tiến hành kê khai thuế trên phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế

của Cơ quan Thuế;

- Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, báo cáo ấn chỉ hàng

tháng, tờ khai tạm tính thuế TNDN và thuế TNCN, báo cáo

sử dụng hóa đơn hàng quý để nộp theo đúng quy định. Hàng

năm, khi đã có số liệu quyết toán năm lập quyết toán thuế

TNDN, TNCN hàng năm theo quy định.

 - Lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và giấy đề nghị 

chuyển tiền vào Kho bạc nhà nước theo tờ khai đã lập.

-     Lưu trữ, bảo quản chứng từ báo cáo thuế theo từng tháng,

quý, năm;

 - Dựa trên số liệu thuế đầu vào hạch toán kê khai trên phần 

mềm kế toán, kiểm tra có hóa đơn nào kê khai trùng thì yêu 

cầu điều chỉnh lại, sau đó tổng hợp tờ khai thuế GTGT đầu 

vào tải lên phần mềm kê khai thuế GTGT.

-     Kiểm tra doanh số trên báo cáo của kế toán chuyên quản

với doanh số hạch toán trên phần mềm có khớp nhau không,

nếu đã khớp thì tiến hành xuất hoá đơn bán hàng trong tháng

theo báo cáo doanh thu;

- Hỗ trợ kế toán trưởng tổ chức phân tích hiệu quả kinh tế của

hoạt động kinh doanh trong công ty.

- Khi có phát sinh các công việc liên quan đến số liệu thuế và

tình hình thu nộp ngân sách, kế toán phải trực tiếp làm việc

với cơ quan thuế và báo cáo tình hình công việc với lãnh đạo

và xin hướng giải quyết nếu có vướng mắc.

Hoàn thiện sổ sách, chứng từ,

in sổ chi tiết các tài khoản:

-     In và đóng sổ chi tiết của từng tài khoản theo từng tháng

trong năm;
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Làm việc với cơ quan kiểm 

toán khi kiểm toán chốt số 

liệu báo cáo tài chính hàng 

năm

9
Định kỳ kiểm tra, kiểm soát 

các đơn vị thành viên.

11

Cung cấp số liệu và phối hợp 

với phòng KH-ĐT trong việc 

lập kế hoạch SXKD hàng 

năm.

BAN GIÁM ĐỐC

Khi có yêu cầu của phòng KH-ĐT về số liệu phục vụ cho 

việc lập kế hoạch SXKD hàng năm, kế toán kiểm tra tính 

chính xác của số liệu và cung cấp theo yêu cầu.

10

 - Định kỳ hàng Quý, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát 

công tác Tài chính -Kế toán của các đơn vị thành viên.

12

 - Định kỳ theo quy định thực hiện kiểm tra tính chính xác  

báo cáo tài chính riêng của các đơn vị thành viên và báo cáo 

tài chính hợp nhất của Taseco Airs và TasecoLand.

 - Định kỳ theo quy định thực hiện lập báo cáo tài chính riêng 

của Taseco Gr và lập báo cáo hợp nhất của cả tập đoàn

Hỗ trợ kế toán tổng hợp lập 

báo cáo tài chính riêng và báo 

cáo tài chính hợp nhất

Thực hiện các công việc khác

- Đề xuất các ý kiến, sáng kiến về chuyên môn có lợi cho

công tác quản lý, hạch toán

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ BỘ PHẬN

- Làm việc với công ty kiểm toán để kiểm tra số liệu, chứng

từ. Nếu có chênh lệch cần điều chỉnh hoặc hoàn thiện chứng

từ, phôí hợp với các bộ phận có liên quan để chỉnh sửa và

hoàn thiện theo kết luận của kiểm toán. Số liệu sau khi kiểm

toán là số liệu chính thức để nộp cho các cơ quan quản lý theo

quy định.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo phân công của

Trưởng phòng

- Cung cấp số liệu tổng hợp hoặc chi tiết phục vụ cho công tác 

quyết toán.



Chức danh công việc:    Chuyên viên phân tích kế hoạch & đầu tư tài chính

Phòng Kế hoạch & Đầu tư

Yêu cầu *Chuyên môn

* Kỹ năng

Thực hiện các công việc cụ thể sau:

1

2

3

4

5

6

STT NHIỆM VỤ

Viết báo cáo định kỳ, phân tích đánh giá môi trường kinh tế vĩ mô, cơ hội đầu tư kinh doanh, dự báo các rủi

ro tác động đến thị trường chứng khoán, kinh doanh dịch vụ hàng không

CÔNG TY CỎ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG

Địa chỉ : Tầng 1, Tòa nhà N02T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Phố Đỗ 

Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, HN

Điện thoại : 0243 7675 168         -        Fax: 0243 7675 169

Email: huongttt@taseco.vn          -        Website:   www.taseco.vn

MÔ TẢ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Đơn vi

Phối hợp với các đơn vị thành viên của tập đoàn xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm và kế hoạch đầu tư

trung hạn, dài hạn; theo dõi giám sát, đánh giá việc thưc hiện kế hoạch; khuyến nghi các giải pháp để hạn

chế điểm yếu và phát huy thế mạnh nâng cao hiệu quả kinh doanh

Thiết kế hệ thống thu thập thông tin KTXH; biểu mẫu báo cáo hoạt động 

kinh doanh của các công ty thành viên

Thu nhận, tổng hợp và lưu trữ báo cáo của các công ty thành viên; Cập 

nhật lưu trữ thông tin số liệu vào CSDL của công ty

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế, đầu tư, tài chính, ngân hàng,

chứng khoán, toán tài chính. Đã có kinh nghiệmlàm các công việc về

phân tích đầu tư là lợi thế

Có khả năng tổng hợp, phân tích dữ liệu, lập và phân tích báo cáo tài

chính; Thành thạo sử dụng MsOffice, Excel, PP. Khả năng đọc và viết

báo cáo Tiếng Anh

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các công ty thành viên, hệ thống dữ liệu thông tin kinh tế, xã hội, môi 

trường kinh doanh, đầu tư, 

1

Phối hợp với các đơn vị thành 

viên của tập đoàn xây dựng kế 

hoạch SXKD hàng năm và kế 

hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn; 

theo dõi giám sát, đánh giá việc 

thưc hiện kế hoạch; khuyến nghi 

các giải pháp để hạn chế điểm 

yếu và phát huy thế mạnh nâng 

cao hiệu quả kinh doanh

Đôn đốc các đơn vị thành viên báo cáo KQKD tháng đúng thời hạn quy

định; đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành

viên; phát hiện các điểm mạnh, yếu để khuyến nghị giải pháp nâng cao

hiệu quả kinh doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

2

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 

các công ty thành viên, hệ thống 

dữ liệu thông tin kinh tế, xã hội, 

môi trường kinh doanh, đầu tư, 

Hướng dẫn, phối hợp, tổng hợp kế hoạch SXKD hàng năm; hàng tháng 

tổng hợp, theo dõi việc thực hiện KHKD của các đơn vị thành viên trong 

tập đoàn; 

Thu thập thông tin dữ liệu thị trường để phân tích SWOT của các công 

ty trong cùng ngành nghề kinh doanh

Thực hiện các báo cáo phân tích tính khả thi, hiệu quả và rủi ro các dự án đầu tư dịch vụ hàng không,

khách sạn..

Tham gia công tác thẩm định dự án đầu tư, xác định nhu cầu vốn đầu tư, kế hoạch dòng tiền dự án

Giám sát đánh giá hiệu quả các khoản đẩu tư, góp vốn của Taseco tại các công ty con, Liên doanh, liên kết



3

Viết báo cáo định kỳ, phân tích

đánh giá môi trường kinh tế vĩ

mô, cơ hội đầu tư kinh doanh, dự

báo các rủi ro tác động đến thị

trường chứng khoán, kinh doanh

dịch vụ hàng không

4

Thực hiện các báo cáo phân tích

tính khả thi, hiệu quả và rủi ro

các dự án đầu tư dịch vụ hàng

không, khách sạn..

5

Tham gia công tác thẩm định dự

án đầu tư, xác định nhu cầu vốn

đầu tư, kế hoạch dòng tiền dự án

6

Giám sát đánh giá hiệu quả các

khoản đẩu tư, góp vốn của

Taseco tại các công ty con, Liên

doanh, liên kế

Tham gia thẩm định đánh giá các đề xuất đầu tư; Xác định nhu cầu

nguồn vốn và dòng tiền dự án; khuyến nghị đầu tư

Định kỳ, rà soát các khoản đầu tư góp vốn của công ty để nắm bắt hiệu

quả hoạt động và đề xuất khuyến nghị thoái vốn; góp vốn..

Thực hiện các nghiên cứu phân tích tính khả thi, hiệu quả dự án đầu tư

dịch vụ hàng không, khách sạn nhà hàng…

Định kỳ chuẩn bị các báo cáo phân tích chiến lược kinh doanh, đầu tư, đánh giá

tính cạnh tranh, phân tích SWOT các đối thủ cạnh tranh



Chức danh công việc:    
Chuyên viên phân tích kế hoạch & đầu tư

BĐS

Phòng Kế hoạch & Đầu tư

Yêu cầu * Chuyên môn/Kinh nghiệm

* Kỹ năng

Thực hiện các công việc cụ thể sau:

1

2

3

4

5

6

STT NHIỆM VỤ

3

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các dự án 

đầu tư kinh doanh BĐS của công ty, hệ thống 

dữ liệu thông tin kinh tế, xã hội, môi trường 

kinh doanh, đầu tư, thị trường bất động sản

4

Viết báo cáo, phân tích đánh giá môi trường

kinh tế vĩ mô, cơ hội đầu tư kinh doanh, dự

báo các rủi ro tác động đến thị trường BĐS;

Thực hiện các báo cáo phân tích tính khả thi,

hiệu quả và rủi ro các dự án đầu tư BĐS

2

Đảm bảo các đơn vị thực hiện báo cáo định 

kỳ theo quy định; tổng hợp đánh giá tình 

hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị thành 

viên

Thiết kế hệ thống thu thập thông tin KTXH; biểu mẫu báo cáo hoạt

động kinh doanh dự án BĐS 

Đôn đốc, thu nhận báo cáo của các công ty thành viên, các dự án BĐS

Thu thập, cập nhật thường xuyên hệ thống thông tin, dữ liệu kinh tế 

trong nước và Quốc tế phục vụ công tác phân tích cơ hội đầu tư, dự án, 

đánh giá môi trường kinh doanh, rủi ro kinh doanh;

Giám sát đánh giá hiệu quả các khoản đẩu tư, góp vốn của Taseco tại các công ty con, Liên doanh, liên kết

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

1

Phối hợp với các đơn vị thành viên của tập 

đoàn xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm và 

kế hoạch đầu tư BĐS trung và dài hạn

Hướng dẫn, phối hợp, tổng hợp kế hoạch SXKD hàng năm. Theo dõi 

việc thực hiện KHKD tháng của các đơn vị thành viên trong tập đoàn 

Tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư BĐS trung, dài hạn

Đảm bảo các đơn vị thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của các

đơn vị thành viên

Thực hiện các nghiên cứu phân tích tính khả thi, hiệu quả dự án đầu tư

dự án BĐS

Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; 

khuyến nghị các giải pháp khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả

CÔNG TY CỎ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG

Địa chỉ : Tầng 1, Tòa nhà N02T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Phố Đỗ 

Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, HN

Điện thoại : 0243 7675 168         -        Fax: 0243 7675 169

Email: huongttt@taseco.vn          -        Website:   www.taseco.vn

MÔ TẢ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế, ưu tiên kinh tế xây dựng, Bất

động sản hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư kinh

doanh BĐS

Có khả năng tổng hợp, phân tích dữ liệu, lập và phân tích báo cáo tài

chính; Thành thạo sử dụng MsOffice, Excel, PP. Khả năng đọc và viết

báo cáo Tiếng Anh

Đơn vi

Phối hợp với các đơn vị thành viên của tập đoàn xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm và kế hoạch đầu tư BĐS trung

và dài hạn

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư kinh doanh BĐS của công ty, hệ thống dữ liệu thông tin kinh tế, xã 

hội, môi trường kinh doanh, đầu tư, thị trường bất động sản

Viết báo cáo, phân tích đánh giá môi trường kinh tế vĩ mô, cơ hội đầu tư kinh doanh, dự báo các rủi ro tác động đến

thị trường BĐS ; Thực hiện các báo cáo phân tích tính khả thi, hiệu quả và rủi ro các dự án đầu tư BĐS

Tham gia công tác thẩm định dự án đầu tư, xác định nhu cầu vốn đầu tư, kế hoạch dòng tiền dự án
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Tham gia công tác thẩm định dự án đầu tư,

xác định nhu cầu vốn đầu tư, kế hoạch dòng

tiền dự án

6

Giám sát đánh giá hiệu quả các khoản đẩu tư, 

góp vốn của Taseco tại các công ty con, Liên

doanh, liên kết

Tham gia thẩm định đánh giá các đề xuất đầu tư; Xác định nhu cầu

nguồn vốn và dòng tiền dự án; khuyến nghị đầu tư

Định kỳ, rà soát các khoản đầu tư góp vốn của công ty để nắm bắt hiệu

quả hoạt động và đề xuất khuyến nghị thoái vốn; góp vốn..


