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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt số người làm việc và bản mô tả công việc từng 

vị trí việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 

quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập; 

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Lao động - TBXH; Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND 

tỉnh sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - TBXH ban hành kèm theo Quyết định số 

25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Danh mục VTVL và Khung năng lực VTVL Trung tâm Dịch vụ việc 

làm Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tại Tờ trình số 

496/TTr-TTDVVL-KH-TC-TH ngày  27/7/2020 và Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt số người làm việc và bản mô tả công việc từng vị trí việc 

làm Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh căn cứ danh mục vị trí 

việc làm, khung năng lực từng vị trí việc làm, số người làm việc, bản mô tả công 

việc, chỉ tiêu biên chế được HĐND, UBND tỉnh giao hàng năm để bố trí, sử dụng 

và quản lý viên chức theo từng vị trí việc làm phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ của Trung tâm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=41/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=14/2012/TT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=41/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


Chánh Văn phòng Sở, phòng Lao động – Việc làm; Giám đốc Trung tâm 

Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- GĐ, các đ/c PGĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  7137/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/8/2020  

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 
 

 

 

TT 

 

Tên vị trí việc làm 

 

Số vị trí 

việc làm 

Dự kiến Số 

lượng người 

làm việc  

 Tổng số 14 13 

I Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 4 10 

1 Giám đốc 1 01 

2 Phó Giám đốc 1 02 

3 Trưởng phòng 1 04 

4 Phó trưởng phòng và tương đương 1 03 

II Nhóm hoạt động nghề nghiệp 4 01 

1 Tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường 

lao động 

1 1 

 

2 

 

Cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài 

 

1 

Kiêm nhiệm 

 

3 

 

Bảo hiểm thất nghiệp 

1 Kiêm nhiệm 

4 Đào tạo 1 Kiêm nhiệm 

III Nhóm hỗ trợ, phục vụ 6 02 

1 Hành chính, tổng hợp 1 Kiêm nhiệm 

2 Kế toán 1 01 

3 Công nghệ thông tin 1 01 

4 Văn thư- thủ quỹ 1 Bố trí khác 

5 Lái xe 1 Bố trí khác 

6 Bảo vệ 1 Bố trí khác 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  7137/QĐ-SLĐTBXH ngày  24/8/2020 của 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 
 

TT Tên vị trí việc làm Mô tả công việc Ghi 

chú 

I Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành 

1 Giám đốc 

- Đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt 

động của Trung tâm trước pháp luật và trước cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

- Quản lý, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động, nhiệm 

vụ của Trung tâm: tổ chức cán bộ; Kế hoạch; các hoạt động 

chuyên môn: Tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao 

động, bảo hiểm thất nghiệp,… 

- Theo dõi, chỉ đạo quá trình triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ của Trung tâm; 

- Xem xét, ký ban hành các quyết định, văn bản chỉ đạo, 

điều hành của Trung tâm; công tác tổ chức bộ máy, quản lý 

cán bộ, viên chức, người lao động, chế độ chính sách; công 

tác đào tạo, bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng 

cháy chữa cháy,…; 

- Chủ trì các cuộc họp, hội nghị 6 tháng, sơ kết, tổng kết của 

Trung tâm; 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp 

trên. 

 

2 Phó Giám đốc 

- Quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm khi được 

Giám đốc Trung tâm ủy quyền; giúp Giám đốc Trung tâm 

quản lý, điều hành về công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo 

phân công; 

- Xem xét, xử lý và ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực 

công tác, nhiệm vụ được phân công; 

- Làm việc với các cơ quan liên quan trong phạm vi, quyền 

hạn được giao; 

- Thực hiện nhiệm vụ chính trị: Công tác Đảng, đoàn thể; 

- Nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới 

cách làm đảm bảo hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám 

đốc. 

 

3 Trưởng phòng   

3.1 
Kế hoạch – Tài 

chính, Tổng hợp 

- Tham mưu Lãnh đạo về kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng 

năm của Trung tâm; Theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc thực 

hiện kế hoạch của các phòng chuyên môn; 

 



- Quản lý, điều hành các hoạt động của phòng. Phân công 

công việc, kiểm tra, đôn đốc thực nhiệm vụ đối với thành 

viên thuộc phòng; 

- Tham mưu Lãnh đạo trong công tác tổ cán bộ như: Tuyển 

dụng, ký kết hợp đồng; chế độ lương, đào tạo bồi dưỡng, 

khen thưởng, kỷ luật; điều dộng, bổ nhiệm, luân chuyển, 

đánh giá xếp loại hàng năm,… 

- Phối hợp với các cơ quan, phòng liên quan trong quá trình 

triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm về công tác 

hành chính, văn thư toàn đơn vị, công tác phòng cháy chữa 

cháy, an ninh trật tự,… và thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

sự phân công. 

3.2 

Tư vấn, GTVL-

Thông tin thị trường 

LĐ 

-Quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng. Chịu trách 

nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm, trước pháp luật về mọi 

hoạt động của phòng được giao quản lý: Nhân sự, chương 

trình, kế hoạch, kết quả thực hiện nhiệm vụ,…; 

- Phân công công việc, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm 

vụ đối với các thành viên thuộc phòng mình quản lý; 

- Xây dựng kế hoạch,đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của 

phòng, tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan; Triển 

khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở kế hoạch giao 

tên các lĩnh vực: Tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, 

tư vấn du học, Sàn GDVL, Thông tin thị trường lao động…, 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi quyền 

hạn được giao nhằm đưa hiệu quả hoạt động phòng đạt kết 

quả cao nhất; 

- Nghiên cứu và áp dụng vào thực tế các sáng kiến kinh 

nghiệm trong hoạt động của phòng; thực hiện các nhiệm vụ 

khác theo sự phân công. 

 

3.3 
Bảo hiểm thất 

nghiệp 

-Quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng Bảo hiểm thất 

nghiệp. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm, trước 

pháp luật về mọi hoạt động của phòng được giao quản lý: 

Nhân sự, chương trình, kế hoạch, kết quả thực hiện nhiệm 

vụ,…  

- Phân công công việc, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm 

vụ đối với các thành viên thuộc phòng mình quản lý; 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 

phòng bao gồm: Thông tin tuyên truyền, tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp,Tư vấn, giới thiệu việc 

làm, tư vấn học nghề, chế độ hưởng, bảo lưu, tiếp tục, tạm 

dừng,… 

- Chịu trách nhiệm về công tác bảo hiểm tự nguyện theo 

hợp đồng đã ký kết 

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động 

Thương binh Xã hội trong việc thực hiện chính sách BHTN 

cho lao động; Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm trình Sở 

LĐTBXH ký các văn bản: quyết định hưởng, quyết định 

tạm dừng,…bảo hiểm thất nghiệp cho lao động; 

 



- Nghiên cứu và áp dụng vào thực tế các sáng kiến kinh 

nghiệm trong hoạt động phòng; Thực hiện các nhiệm vụ 

khác theo sự phân công. 

3.4 

Cung ứng lao động 

đi làm việc ở nước 

ngoài 

-Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm, trước pháp 

luật về mọi hoạt động của phòng được giao quản lý: Nhân 

sự, chương trình, kế hoạch, kết quả thực hiện nhiệm vụ,…; 

- Phân công công việc, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm 

vụ đối với các thành viên thuộc phòng mình quản lý; 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 

phòng bao gồm: Thông tin tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn 

lao động làm hồ sơ, thủ tục, kiểm định các đơn hàng, các 

doanh nghiệp trình lãnh đạo, hoạt động cung ứng theo đúng 

quy định pháp luật …; 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi quyền 

hạn được giao nhằm đưa hiệu quả hoạt động phòng đạt kết 

quả cao nhất; 

- Nghiên cứu và áp dụng vào thực tế các sáng kiến kinh 

nghiệm trong hoạt động của phòng; Thực hiện các nhiệm 

vụ khác theo sự phân công. 

 

3.5 Đào tạo 

-Quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng và Trung tâm 

Ngoại ngữ, tin học. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung 

tâm, trước pháp luật về mọi hoạt động của phòng được giao 

quản lý: Nhân sự, chương trình, kế hoạch, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ,… 

- Phân công công việc, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm 

vụ đối với các thành viên thuộc phòng mình quản lý; 

- Xây dựng kế hoạch, Triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

của phòng bao gồm: Tư vấn, tuyển sinh đào tạo, quản lý đào 

tạo; 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi quyền 

hạn được giao nhằm đưa hiệu quả hoạt động phòng đạt kết 

quả cao nhất; 

- Nghiên cứu và áp dụng vào thực tế các sáng kiến kinh 

nghiệm trong hoạt động của phòng; Thực hiện các nhiệm 

vụ khác theo sự phân công. 

 

4 Phó trưởng phòng   

4.1 

Tư vấn, GTVL-

Thông tin thị trường 

lao động 

-Giúp Trưởng phòng để quản lý mọi hoạt động của phòng 

khi Trưởng phòng đi vắng; 

- Phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của 

Trưởng phòng như: thông tin thị trường lao động, hoạt động 

Sàn GDVL, tư vấn du học, … 

- Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng các giải pháp nhằm 

thực hiện nhiệm vụ của phòng; 

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công. 

 

4.2 
Kế hoạch - Tài 

chính, Tổng hợp  

- Giúp Trưởng phòng quản lý hoạt động phụ trách của 

phòng khi Trưởng phòng đi vắng; 

- Phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của 

Trưởng phòng: Công tác tổ chức cán bộ, tổng hợp, hành 

 



chính,…;Riêng phó trưởng phòng phụ trách mảng tài chinh, 

kế toán chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm về toàn 

bộ mảng kế toán, tài chính đơn vị.  

- Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng các giải pháp nhằm 

thực hiện nhiệm vụ của phòng; 

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công. 

4.3 

Cung ứng lao động 

đi làm việc ở nước 

ngoài 

- Giúp Trưởng phòng quản lý hoạt động phụ trách của 

phòng khi Trưởng phòng đi vắng; 

- Phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của 

Trưởng phòng: Công tác tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh, 

cung ứng XKLĐ, 

- Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng các giải pháp nhằm 

thực hiện nhiệm vụ của phòng; 

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công. 

 

4.4 
Bảo hiểm thất 

nghiệp 

- Giúp Trưởng phòng quản lý hoạt động của phòng khi 

Trưởng phòng, đi vắng; 

- Phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của 

Trưởng phòng: Thông tin tuyên truyền, BH tự nguyện, tư 

vấn, giới thiệu việc làm, thẩm định hồ sơ,.. 

-Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng các giải pháp nhằm 

thực hiện nhiệm vụ của phòng; 

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công. 

 

4.5 Đào tạo 

- Giúp Trưởng phòng, GĐTTNN quản lý hoạt động phụ 

trách của phòng khi Trưởng phòng, GĐTTNN đi vắng; 

- Phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của 

Trưởng phòng, GĐTTNN: Công tác tuyên truyền, tư vấn, 

tuyển sinh, đào tạo, 

- Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng các giải pháp nhằm 

thực hiện nhiệm vụ của phòng; 

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công. 

 

4.6 
Phụ trách Sàn 

GDVL Kỳ Anh 

-Quản lý, điều hành các hoạt động của Sàn giao dịch việc 

làm Kỳ Anh. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm, 

trước pháp luật về mọi hoạt động của Sàn: Nhân sự, chương 

trình, kế hoạch, kết quả thực hiện nhiệm vụ,… 

- Phân công công việc, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm 

vụ đối với các thành viên thuộc  Sàn giao dịch việc làm; 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ: 

Hoạt động tư vấn, GTVL, Sàn giao dịch việc làm, BHTN, 

Cung ứng XKLĐ, Đào tạo…, 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi quyền 

hạn được giao nhằm đưa hiệu quả hoạt động  Sàn đạt kết 

quả cao nhất; 

- Nghiên cứu và áp dụng vào thực tế các sáng kiến kinh 

nghiệm trong hoạt động của Sàn;  

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công. 

 

II Tên vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 



1 

Tư vấn, giới thiệu 

việc làm, Thông tin 

thị trường LĐ 

-Tư vấn: việc làm, đào tạo, chính sách, pháp luật lao động, 

du học. Tư vấn tuyển dụng lao động; về quản trị và phát 

triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc 

làm; 

- Giới thiệu việc làm, tổ chức thông tin tuyên truyền; cung 

ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao 

động; 

- Khảo sát nhu cầu tuyển dụng của các Doanh nghiệp; Tổ 

chức và quản lý Sàn giao dịch việc làm; 

- Tiếp nhận và nghiệm thu cơ sở dữ liệu thông tin thị trường 

lao động về máy chủ; Tổng hợp, báo cáo  dữ liệu đến các 

cơ quan có thẩm quyền; Khai thác thông tin về thị trường 

lao động; 

- Theo dõi việc làm lao động sau giới thiệu; 

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên. 

 

2 

Cung ứng lao động 

đi làm việc ở nước 

ngoài 

-Tư vấn, thông tin tuyên truyền. Tìm kiếm, phân tích các 

đơn hàng uy tín.  

- Hướng dẫn cho lao động làm hồ sơ, tham gia các chương 

trình. 

- Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp 

được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài; 

- Phối hợp với đối tác hỗ trợ lao động trong quá trình đi làm 

việc; 

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công. 

 

3 
Bảo hiểm thất 

nghiệp 

-Tiếp nhận hồ sơ của người lao động theo đúng quy định 

pháp luật; 

- Tư vấn, giới thiệu việc làm; 

- Thẩm định hồ sơ, tham mưu ban hành quyết định: quyết 

định hưởng, bảo lưu, chuyển nơi hưởng,…; 

- Tư vấn, tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm tự nguyện; 

- Tiếp nhận thông báo tìm kiếm việc làm; trả kết quả; 

- Hỗ trợ người lao động trong công tác học nghề, chuyển 

đổi nghề nghiệp; 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách về bảo 

hiểm thất nghiệp; 

- Tổng hợp, báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền, các công 

việc khác theo quy định. 

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công. 

 

4 Đào tạo 

-Tư vấn cho học viên tham gia các khóa đào tạo:ngoại ngữ, 

kỹ năng,… 

- Tuyển sinh thông qua các hình thức; 

- Tổ chức đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nhằm nâng cao khả 

năng tìm kiếm việc làm cho lao động; 

- Quản lý đào tạo: Siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng 

đào tạo,… 

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công. 

 

III Tên vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 



1 
Hành chính, tổng 

hợp 

-Tổng hợp kế hoạch, theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch 

đơn vị; 

- Tổng hợp và báo cáo công tác cải cách hành chính, kỷ luật 

kỷ cương hành chính, an ninh trật tự, công tác chuyên môn. 

- Quản lý hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức và lao động 

hợp đồng; 

- Tham mưu cho trưởng phòng về công tác cán bộ; thực hiện 

các chế độ chính sách cho viên chức,người lao động:Nâng 

lương, nâng ngạch, chuyển ngạch lương, bảo hiểm, nghỉ 

phép, chế độ khác; 

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công. 

 

2 Kế toán 

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về công 

tác tài chính, kế toán đơn vị. 

- Tham mưu lên lãnh đạo về các vấn đề tài chính tại đơn vị 

theo quy định văn bản hiện hành; 

- Tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý tài chính, 

kế toán; xây dựng các văn bản về quản lý tài chính, quy chế 

chi tiêu nội bộ, cơ chế tiền lương, phương án trích lập các 

quỹ theo cơ chế tự chủ về tài chính;… 

- Ký, kiểm tra hồ sơ kế toán trước khi trình giám đốc. Báo 

cáo công tác tài chính lên Giám đốc. Thực hiện quyết toán 

tài chính đơn vị theo quy định; 

- Thực hiện các báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ kế 

toán các nguồn; 

- Thực hiện các thủ tục giao dịch với Kho bạc Nhà nước, 

Ngân hàng, 

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hồ sơ và lập chứng 

từ tạm ứng, thanh toán đối với các nguồn kinh phí. 

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công 

 

3 
Công nghệ thông 

tin 

- Quản trị toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin, trang 

website  của Trung tâm; 

- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy tính, mạng, … 

- Quản lý bảng điện tử, phối hợp các phòng trong việc kiểm 

tra, sử dụng các phần mềm. 

- Thực hiện một số công việc khác 

 

4 Văn thư- thủ quỹ 

Thực hiện các nghiệp vụ văn thư,: Chuyển công văn đi, 

nhận công văn đến, vào sổ; 

Thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ: chỉnh lý, thu nộp tài liệu, 

bảo quản…; 

Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo 

cơ quan công an theo quy định; 

Hướng dẫn các phòng chuyên môn, các cá nhân chỉnh lý hồ 

sơ, lưu trữ theo quy định; 

Quản lý và thực hiện công tác hành chính, thực hiện nghiệp 

vụ thủ quỹ: Thu chi, báo cáo,… 

 

5 Lái xe 
Lái xe phục vụ lãnh đạo, hội thảo thông tin tin tuyên truyền, 

các cuộc họp; 

 



Thực hiện các công việc hành chính: Sửa chữa điện, 

nước,… trong cơ quan. 

6 Bảo vệ Bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan  
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