
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

vị trí việc làm Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo 

dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật 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 2156/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Danh mục VTVL và Khung năng lực VTVL Trung tâm Công tác xã 

hội, Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho 

người khuyết tật Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn, 

giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật Hà Tĩnh tại Tờ 

trình số 151/TTr-TT ngày 27/7/2020 và Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

vị trí việc làm Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục 

nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật Hà Tĩnh (có Phụ lục kèm 

theo). 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số:    7138/QĐ-SLĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày   24 tháng 8 năm 2020 
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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


 

 

 

 

 

Điều 2. Giao Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo 

dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật 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. 

Chánh Văn phòng Sở, trưởng các phòng: BTXH-TE-BĐG, Giáo dục nghề 

nghiệp; Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo 

dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật 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  7138/QĐ-SLĐTBXH ngày  24/8/2020  

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 
 

   

TT Tên Vị trí việc làm Số VTVL 
Dụ kiến số người 

làm việc 

 Tổng số 16  36 

I Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 04  11 

1 Giám đốc 1 01 

2 Phó Giám đốc 1 02 

3 Trưởng phòng 1 04 

4 Phó Trưởng phòng 1 04 

II Nhóm hoạt động nghề nghiệp 04  16 

1 Công tác xã hội 1 03 

2 Quản lý, huy động quỹ bảo trợ trẻ em 1 03 

3 Giáo viên giáo dục nghề nghiệp 1 09 

4 Y tế - phục hồi chức năng 1 01 

III Nhóm hỗ trợ, phục vụ 08  9 

1 Hành chính tổng hợp 1 01 

2 Giáo vụ - quản sinh 1 01 

3 Kế toán 1 01 

4 Văn thư - kho quỹ 1 01 

5 Thư viện - thiết bị 1 01 

6 Chăm sóc dinh dưỡng 1 02 

7 Lái xe 1 0 

8 Bảo vệ 1 02 
\                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   PHỤ LỤC 2 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  7138/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/8/2020 của 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 
 
 

Số 

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 

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

nhiệm vụ chung của đơn vị 

Làm việc với các cơ quan Trung ương, các Nhà tài 

trợ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các Sở, Ban, 

ngành liên quan về Dạy nghề cho người khuyết tật, 

Công tác xã hội, Quỹ bão trợ trẻ em và các chương 

trình, dự án trong phạm vi, quyền hạn được giao. 

Xem xét, ký ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành 

của đơn vị và các văn bản xin ý kiến gửi các Bộ, 

ngành, Nhà tài trợ, UBND tỉnh, các sở ngành liên 

quan thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo các dự án cụ thể. 

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

đạo, điều hành của đơn vị về chiến lược, kế hoạch 

phát triển chung, 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; công tác quản lý tài chính - kế toán, công 

tác thanh tra, kiểm toán; công tác phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác 

tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo  các phòng chuyên môn 

nghiệp vụ 

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

kết của đơn vị 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị: Công tác Đảng, Đoàn 

thể 

Nghiên cứu chính sách phát triển cơ quan, đơn vị, 

phát triển thị trường và nguồn lực. 

 

2 Phó Giám đốc 

Quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị theo sự 

phân công và ủy quyền của Giám đốc 

Làm việc với các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh, 

các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương 

cấp huyện, cấp xã về lĩnh vực mình phụ trách 

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

vực mình phụ trách, nhiệm vụ được phân công. 

 



 

 

 

 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

Phối hợp với trưởng phòng Xây dựng kế hoạch, kiểm 

tra giám sát các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. 

Theo dõi, giám sát việc thực hiện nội bộ phòng thuộc 

đơn vị theo nhiệm vụ được phân công. 

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

thể 

Các nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới các 

làm đảm bảo hiệu quả hơn. 

3 Trưởng phòng   

  

1. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính  

Tham mưu Lãnh đạo Trung tâm tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ lĩnh vực Tổ chức cán bộ, Hành chính quản 

trị, Văn thư lưu trữ; Quản lý, điều hành các hoạt động 

của Phòng. Phân công công việc, kiểm tra, đôn đốc 

thực hiện nhiệm vụ đối với các thành viên thuộc 

phòng mình quản lý; 

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn xây 

dựng quy chế làm việc, nội quy, quy định và các quy 

chế của đơn vị; theo dõi, đôn đốc thực hiện quy chế 

và đề xuất các giải pháp bảo đảm trật tự, cải cách 

hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ 

đạo điều hành theo bộ quy chế của đơn vị; 

Trực tiếp tham gia xây dựng Đề án vị trí việc làm, 

phương án sử dụng viên chức, lao động; xây dựng kế 

hoạch biên chế hàng năm theo quy định. 

Tham mưu Lãnh đạo đơn vị trong công tác tuyển 

dụng, sắp xếp, bố trí, ký kết hợp đồng làm việc, hợp 

đồng lao động, quy hoạch; kế hoạch đào tạo bồi 

dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, tiếp nhận, 

luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật; đánh giá xếp loại 

viên chức, lao động; kê khai tài sản thu nhập viên 

chức và người lao động của đơn vị theo quy định 

Tham mưu Lãnh đạo đơn vị trong công tác đối nội, 

đối ngoại. 

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể để thực hiện việc 

thăm hỏi, hiếu hỷ… 

Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách của Nhà 

nước đối với viên chức, người lao động về tiền 

lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch và các chế độ 

chính sách khác theo quy định 

Xem xét và ký các văn bản liên quan thuộc thẩm 

quyền Trưởng phòng Tổ chức hành chính. 

 



 

 

 

 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

Phối hợp với các phòng liên quan trong quá trình 

triển khai thực hiện nhiệm vụ 

Rà soát, cập nhật điều chỉnh chế độ chính sách phù 

hợp; nghiên cứu và áp dụng vào thực tế các sáng kiến 

kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện công 

sở văn hóa, văn minh. 

2. Trưởng phòng Dạy nghề, GTVL 

Tham mưu Lãnh đạo Trung tâm tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ lĩnh vực Dạy nghề và giới thiệu việc làm 

cho học viên khuyết tật, cùng các hoạt động của 

Phòng. Phân công công việc, kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện nhiệm vụ đối với các thành viên thuộc phòng 

mình quản lý; 

Phối hợp với các phòng Tổ chức hành chính xây 

dựng quy chế làm việc, nội quy, quy định và các quy 

chế của đơn vị; theo dõi, đôn đốc thực hiện quy chế, 

khen thưởng, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều 

hành của phòng mình. 

Trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch tuyển sinh các 

lớp học nghề. 

Xây dựng chương trình, kế hoạch dạy nghề và giáo 

dục chuyên biệt, giáo dục trẻ tự kỷ hàng năm. 

Xây dựng tiến độ giảng dạy phù hợp với chương 

trình dạy nghề sơ cấp theo quy định của Tổng cục 

dạy nghề. 

Xây dựng kế hoạch và thực hiện tổ chức khai giảng, 

bế giảng các lớp học nghề. 

Xem xét và ký các văn bản, hồ sơ liên quan thuộc 

thẩm quyền Trưởng phòng Dạy nghề giới thiệu việc 

làm. 

Thực hiện các chế dộ báo cáo trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp. 

Phối hợp với các phòng liên quan trong quá trình 

triển khai thực hiện dự án. 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nâng cao 

năng lực dạy nghề cho giáo viên. 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thăm lớp dự 

giờ theo định kỳ và đột xuất. 

Thực hiện công tác tuyển sinh. 

Tham gia đứng lớp với chuyên đề: Quy chế học tập, 

Nội quy quy chế của học viên 

3. Trưởng phòng Công tác xã hội: 

Tham mưu Lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ lĩnh 

vực Công tác xã hội; Quản lý, điều hành các hoạt 



 

 

 

 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

động của Phòng. Phân công công việc, kiểm tra, đôn 

đốc thực hiện nhiệm vụ đối với các thành viên thuộc 

phòng mình quản lý. 

Trực tiếp Xây dựng Tổ chức kế hoạch, chương trình 

hoạt động của phòng trong năm; 

Chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ công tác xã hội có 

yêu cầu cơ bản về lý thuyết, phương pháp và kỷ năng 

thực hành. 

Tham gia nghiên cứu xây dựng các dự án, đề án, đề 

tài khoa học về công tác xã hội trong phạm vi được 

phân công        . Xây dựng kế hoạch chương trình, dự 

án, tổ chức thực hiện kế hoạch có sự tham gia của 

người dân, các đối tượng xã hội thúc đẩy cộng đồng 

phát triển 

Tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu 

về công tác xã hội phục vụ công tác truyền thông 

công tác xã hội theo kế hoạch đề ra. 

Nghiên cứu, khảo sát; truyền thông - vận động chính 

sách; tư vấn khuyến nghị phát triển chính sách trợ 

giúp cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt. 

4. Phòng Quản lý, huy động quỹ BTTE: 

Quản lý, điều hành các hoạt động của phòng, phân 

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

vụ đối với các thành viên 

 Tham mưu xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt 

động dài hạn và hàng năm để vận động phát triển 

Quỹ.  

Làm việc với các bộ phận chuyên môn của các Cơ 

quan Trung ương, Nhà tài trợ, các Sở ban ngành, các 

tổ chức,cá nhân trong và ngoài nước, khai thác, thu 

nhận các nguồn đóng góp tạo nguồn vốn cho Quỹ 

Bảo trợ trẻ em. Phát triển nguồn vốn thông qua 

những hoạt động kinh tế, văn hóa có tính chất từ thiện 

theo quy định của pháp luật.  

Tổ chức tiếp nhận tài trợ, phối hợp với các cấp, các 

ngành liên quan, các địa phương, các đoàn thể, các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước triển khai thực 

hiện các chương trình, dự án, các  hoạt động hỗ trợ 

chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Quỹ Bảo trợ 

trẻ em và công khai kết quả đóng góp của các nhà tài 

trợ. 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp 

vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác 



 

 

 

 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

huy động nguồn lực  và hướng dẫn việc quản lý, sử 

dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp theo quy định 

Báo cáo định kỳ, đột xuất nguồn huy động bằng tiền, 

hiện vật và các hoạt động triển khai hỗ trợ của Quỹ 

Bảo trợ trẻ em. 

4 Phó Trưởng phòng 

1. Phó trưởng phòng TCHC: 

Phụ trách lĩnh vực Hành chính quản trị, Văn thư - 

Lưu trữ. Báo cáo hoạt động của phòng  theo quy định 

Kết quả theo lĩnh vực phân công 

Quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng khi 

Trưởng phòng đi vắng. 

Cùng với Trưởng phòng thực hiện công tác đối nội, 

đối ngoại khi cần thiết; cùng với các tổ chức đoàn thể 

chuẩn bị các điều kiện, thông báo để thực hiện việc 

thăm hỏi, hiếu hỷ. 

Xây dựng kế hoạch, chương trình để tổ chức sơ kết, 

tổng kết hàng năm; khởi công; khánh thành công 

trình và các chương trình khác khi có yêu cầu; 

Theo dõi công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự 

nội bộ; 

Lập trang WEB, đăng tải trang thông tin nội bộ xây 

dựng hình ảnh của Ban trong quá trình thành lập và 

phát triển. 

Xây dựng lịch công tác tuần, hội họp, sinh hoạt định 

kỳ hoặc đột xuất; đón tiếp, hướng dẫn và sắp xếp lịch 

cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch/làm việc tại 

đơn vị 

Thực hiện công tác đón tiếp khách, đăng ký lịch làm 

việc với Báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

theo quy định; 

Soạn thảo giấy mời, thông báo và chuẩn bị các điều 

kiện phục vụ các cuộc họp hàng ngày, lễ chào cờ, các 

đoàn đến làm việc, tập huấn, đại hội, hội nghị, hội 

thảo, sơ kết, tổng kết, ngày lễ, tết của cơ quan. 

Quản lý cơ sở vật chất của đơn vị; quản lý điều hành 

xe ô tô, sử dụng điện nước, sắp xếp bố trí cảnh quan 

môi trường chung, các phòng làm việc, đảm bảo các 

điều kiện làm việc. 

Hướng dẫn thực hiện công tác chỉnh lý về văn thư, 

lưu trữ, hồ sơ lưu trữ và hồ sơ công việc nộp lưu trữ 

theo quy định. 

Tổng hợp thực hiện báo cáo chung của toàn đơn vị. 

2. Phó trưởng phòng Dạy nghề, GTVL: 

 



 

 

 

 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

Phụ trách lĩnh vực Giới thiệu việc làm và Giải quyết 

việc làm; Sản xuất kinh doanh dịch vụ. Báo cáo hoạt 

động của phòng theo quy định kết quả theo lĩnh vực 

phân công. 

Quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng khi 

Trưởng phòng đi vắng. 

Cùng với Trưởng phòng thực hiện công tác Tổ chức 

thực hiện công tác: Tuyển sinh, Khai giảng, Bế 

giảng, cấp chứng chỉ cho các lớp học nghề. 

Phối hợp với giáo viên kiểm tra định kỳ, và tốt 

nghiệp cho viên trong thời gian đào tạo. 

Liên hệ với các tổ chức, doanh nghiệp giới thiệu việc 

làm cho học viên sau đào tạo. 

Tổ chức tọa đàm giải quyết việc làm cho học viên 

sau đào tạo. 

Trực tiếp nhân rộng và quản lý điều hành các xưởng 

sản xuất của đối tượng khuyết tật. 

Tham gia công tác: Đảng, Đoàn thanh niên đơn vị. 

3. Phó trưởng phòng Công tác xã hội: 

Tham gia xây dựng Tổ chức kế hoạch, chương trình 

hoạt động của phòng trong năm; 

- Giúp việc cho Trưởng phòng, phục trách phòng khi 

Trưởng phòng đi vắng. 

- Thực hiện nội dung truyền thông về các vấn đề như: 

Kỹ năng sống cho trẻ, phòng chống bạo lực học 

đường. 

- Thực hiện kế hoạch chương trình, dự án, tổ chức 

thực hiện kế hoạch có sự tham gia của người dân, các 

đối tượng xã hội thúc đẩy cộng đồng phát triển. 

4. Phó trưởng phòng Quản lý, huy động quỹ BTTE: 

Giúp việc cho Trưởng phòng, phục trách phòng khi 

Trưởng phòng đi vắng. 

Tham gia xây dựng, tổ chức kế hoạch, chương trình 

hoạt động của phòng trong năm; 

Phối hợp xây dựng các chương trình, dự án huy động 

nguồn lực  

Thực hiện các chương trình:  

Cấp học bổng dài hạn, ngắn hạn cho trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, trẻ em con thương 

binh, liệt sỹ;  

Chương trình xe đạp đến trường. 

Khảo sát, lập hồ sơ, theo dõi kết quả học tập, tổ chức 

trao học bổng, trại hè, kết nối nhà tài trợ với học sinh 

được bảo trợ dài hạn, báo cáo kết quả hỗ trợ...  



 

 

 

 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

Nhập dữ liệu các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ. 

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

1 Công tác xã hội 

Tư vấn, phục hồi tâm lý; tư vấn, giới thiệu hướng dẫn 

đối tượng tới các dịch vụ phù hợp để tái hòa nhập gia 

đình và cộng đồng;  

Xây dựng nội dung truyền thông về các vấn đề như: 

Kỹ năng sống cho trẻ, phòng chống bạo lực học 

đường. 

 Trực đường dây nóng tổng đài để tiếp nhận thông tin 

và tư vấn, giải đáp các vấn đề cho đối tượng. 

Hướng dẫn lập hồ sơ quản lý trường hợp (quản lý ca) 

tại các xã, phường, thị trấn. Quản lý hồ sơ đối tượng 

có nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội;  

Hướng dẫn, tư vấn chuyển tuyến cung cấp dịch vụ 

chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng ngắn hạn tại các cơ 

sở trợ giúp xã hội. 

Tham mưu xây dựng các chương trình, nội dung 

truyền thông, nâng cao nhận thức, khả năng giải 

quyết vấn đề cho đối tượng. 

Xây dựng các chương trình, kế hoạch huy động động 

nguồn lực, các cơ chế chính sách hỗ trợ đối tượng 

tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, dịch vụ trợ 

giúp pháp lý; tìm kiếm việc làm. Kết nối, chuyển 

tuyến cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cho đối 

tượng. Thực hiện công tác truyền thông tại cộng 

đồng.  

Thực hiện nhiệm vụ khảo sát, xác minh, thu thập 

thông tin và xây dựng kế hoạch trợ giúp đối tượng. 

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình 

tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp 

Quản lý hồ sơ đối tượng có nhu cầu cung cấp dịch vụ 

công tác xã hội;  

Hướng dẫn, tư vấn chuyển tuyến cung cấp dịch vụ 

chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng ngắn hạn tại các cơ 

sở trợ giúp xã hội bảo vệ, chăm sóc khẩn cấp và phát 

triển cộng đồng.  

Xây dựng và thực hiện các hoạt động truyền thông, 

tuyên truyền, giáo dục về lĩnh vực Công tác xã hội.  

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý về phát triển 

nghề công tác xã hội và cung cấp dịch vụ công tác xã 

hội; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và 

báo cáo theo quy định hiện hành. Thực hiện công tác 

 



 

 

 

 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

tư vấn, tham vấn cho đối tượng bằng các hình thức 

trực tiếp, qua điện thoại, trực tuyến qua Website. 

Tư vấn, tham vấn để giải quyết sự căng thẳng về quan 

hệ tình cảm và trợ giúp các đối tượng xã hội tiếp cận 

các dịch vụ xã hội; tổ chức các cuộc tiếp xúc trao đổi 

để tìm ra khó khăn và cách thức giải quyết khó khăn; 

trợ giúp về thức ăn, chỗ ở tạm thời; hỗ trợ khám chũa 

bệnh và học tập, trợ giúp học nghề, tìm việc làm. 

2 
Quản lý, huy động 

quỹ bảo trợ trẻ em 

Thực hiện các chương trình: Cấp học bổng dài hạn, 

ngắn hạn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó 

học giỏi, trẻ em con thương binh, liệt sỹ. 

khảo sát,lập hồ sơ, theo dõi kết quả học tập, tổ chức 

trao học bổng, hoạt động trại hè, kết nối nhà tài trợ 

với học sinh được bảo trợ dài hạn, báo cáo kết quả 

hỗ trợ…  

Chương trình Xe đạp đến trường; Huy động nguồn 

lực. Nhập dữ liệu các chương trình do Quỹ hỗ trợ.  

Thực hiện các chương trình hỗ trợ Phẫu thuật phục 

hồi chức năng cho trẻ em bị khuyết tật: Chương trình 

trái tim cho em, Dị tật vận động, Xơ hóa cơ Delta, 

Sứt môi hở hàm ếch, Vì Ánh mắt trẻ thơ, Xe lăn;  

Phối hợp với các Bệnh viện chuyên khoa tổ chức 

khám, sàng lọc, trực tiếp khảo sát hoàn cảnh gia đình, 

hướng dẫn lập hồ sơ kêu gọi tài trợ, tổ chức đưa đón 

đối tượng phẫu thuật theo từng chương trình, theo dõi 

trẻ em trước trong và sau phẫu thuật, báo cáo kết quả 

thực hiện dự án cho nhà tài trợ, nhập dữ liệu thông 

tin trẻ em được hỗ trợ; Huy động nguồn lực.  

Theo dõi thực hiện các Dự án: Dự án thư viện thân 

thiện; Chương trình Quỹ sữa vươn cao Việt Nam; 

Bảo trợ dài hạn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Trợ 

giúp trẻ em bị bệnh hiểm nghèo; Thiết bị vui chơi các 

trường mầm non; Xây dựng nhà ở; Hỗ trợ đột xuất; 

các chương trình hỗ trợ cở vật chất cho trẻ em vùng 

sâu, vùng xa cải thiện đời sống cho trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ, trẻ 

em vùng bị thiên tai. 

Khảo sát, lập hồ sơ , theo dõi thu thập số liệu hoạt 

động tháng, quý, năm, phối hợp tổ chức chương trình 

tiếp nhận, báo cáo kết quả hỗ trợ…Huy động nguồn 

lực. 

Xây dựng kế hoạch truyền thông và tổ chức sự kiện 

tuyên truyền hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em. 

 



 

 

 

 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

Vận động nguồn Quỹ từ các tổ chức, cá nhân, đơn vị 

đóng trên địa bàn tỉnh.  

Theo dõi các chương trình: Dụng cụ học tập, cặp 

phao, áo ấm;  Huy động nguồn tặng quà các ngày Lễ, 

tết, Trung thu, Tháng hành động vì trẻ em;  

Khảo sát, thu thập xử lý thông tin phối hợp xây dựng 

các dự án để huy động nguồn lực. 

3 
Giáo viên giáo dục 

nghề nghiệp 

Trực tiếp giảng dạy lý thuyết và thực hành nghề Cắt 

may Dân dụng và Công nghiệp, Sửa chữa điện dân 

dụng, nghề Sửa chữa xe máy, Mây tre đan và thêu 

ren gia dụng, Tin học văn phòng  

Quản lý học sinh và chịu trách nhiệm đối với học 

sinh trong thời gian đứng lớp; 

Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh theo chỉ tiêu đề 

ra; 

Thực hiện giáo dục chuyên biệt cho đối tượng khuyết 

tật, giáo dục trẻ tự kỷ tham gia học nghề; 

Thực hiện hồ sơ cá nhân theo đúng quy định. 

Biên soạn, tham gia biên soạn chương trình dạy sơ 

cấp nghề. 

Đánh giá kết quả học tập của học sinh, soạn đề kiểm 

tra, đánh giá kiểm tra định kỳ, coi thi đánh 

giá kết thúc mô đun. 

Tư vấn giới thiệu việc làm ngành nghề mình giảng 

dạy cho học viên sau đào tạo; 

Liên hệ, trao đổi và thông tin với gia đình học sinh 

khi cần thiết. 

 

4 
Y tế - phục hồi chức 

năng 

Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho đối tượng; 

Thực hiện thăm khám và cấp phát thuốc cho đối 

tượng khi cần thiết; 

Hướng dẫn phục hồi chức năng cho đối tượng; 

Trực tiếp vệ sinh môi trường xung quanh; 

Trực tiếp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp 

ăn học sinh khuyết tật. 

 

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

1 Hành chính tổng hợp 

Xây dựng kế hoạch và theo dõi tổng hợp và báo cáo 

thực hiện công tác cải cách hành chính, kỷ luật kỷ 

cương hành chính. 

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

động hợp đồng 

Quản lý và sử dụng phần mềm QL cán bộ CCVC. 

Quản lý phần mềm hồ sơ công việc. 

Theo dõi ngày phép cho CCVC và người lao động. 

 



 

 

 

 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

Tổng hợp chấm công hàng tháng 

Thực hiện các chế độ bảo hiểm cho CCVC và người 

lao động. 

Lập dự trù, mua sắm văn phòng phẩm và vật dụng cơ 

quan. 

Thường xuyên theo dõi Điện nước và các dụng cụ 

thiết bị cơ quan. 

Cấp phát giấy đi đường, giấy giới thiệu. 

2 Giáo vụ - quản sinh 

Quản lý, theo dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của phòng  

liên quan đến học sinh; 

Phối hợp với giáo viên quản lý, theo dõi học sinh 

hàng ngày; 

Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổng hợp kết quả 

học tập và rèn luyện của học sinh; 

Thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến việc 

thi, kiểm tra; 

Thực hiện công tác tuyển sinh theo chỉ tiêu đề ra; 

Lập báo cáo định kỳ, thường xuyên về công tác giáo 

vụ; 

Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự học, tự 

bồi dưỡng trau dồi đạo đức, nâng cao năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ; 

Thực hiện các công việc liên quan đến công tác học 

sinh; (Quản lý học viên nội trú, ngoại trú thực hiện 

đúng nội quy, quy chế của Trung tâm) 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc phân 

công; 

Thực hiện công tác tuyển sinh theo chỉ tiêu đề ra; 

Thực hiện các công việc liên quan đến công tác học 

sinh; (Quản lý học viên nội trú, ngoại trú thực hiện 

đúng nội quy, quy chế của Trung tâm) 

 

3 Kế toán 

Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị 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 

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 

Thực hiện các báo cáo quyết toán tài chính theo chế 

độ kế toán, quyết toán nguồn vốn thuộc ngân sách 

nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; quyết 

toán thu, chi hoạt động quản lý các chương trình dự 

 



 

 

 

 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

án theo quy định; báo cáo quyết toán nguồn vốn ngân 

sách nhà nước 

Làm việc với các bộ phận chuyên môn của Nhà tài 

trợ, các cơ quan quản lý về tài chính ở Trung ương, 

địa phương và các cơ quan liên quan về tình hình tài 

chính của đơn vị; 

Phối hợp với các phòng liên quan trong quá trình 

thực hiện. 

Rà soát, cập nhật điều chỉnh chế độ chính sách phù 

hợp; nghiên cứu và áp dụng vào thực tế các sáng kiến 

kinh nghiệm  trong quản lý 

Chủ trì tham mưu lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm 

định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm 

định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ 

yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu 

(nếu có) 

 Chủ trì, phối hợp với các phòng, bộ phận liên quan 

trong quá trình thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp 

đồng …;  

Lập giấy rút vốn, thanh toán 

Thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế 

độ khác đối với công chức, viên chức, người lao 

động. 

Bảo quản và lưu sổ, hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy 

định 

Theo dõi các tài khoản nguồn tại Kho bạc, tài khoản 

tạm giử bảo hành, bảo lãnh tại Ngân hàng 

Đối chiếu số liệu các tài khoản với Kho bạc Nhà 

nước, Ngân hàng. 

4 Văn thư - kho quỹ 

Chuyển công văn đi, nhận công văn đến, vào sổ và 

lưu văn bản. 

 Quản lý và sử dụng phần mềm hồ sơ công việc. 

In ấn, phô tô tài liệu phục vụ hoạt động của đơn vị. 

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

báo cáo cơ quan công an theo quy định 

Chỉnh lý công văn đi, lưu trữ theo quy định của pháp 

luật 

Hướng dẫn các phòng chuyên môn, các cá nhân 

chỉnh lý hồ sơ công việc nộp lưu trữ theo quy định. 

Phụ trách Kho quỹ cơ quan: 

 



 

 

 

 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

+ Giao dịch với Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng; 

Quản lý thu, chi tiền mặt theo phiếu thu, chi của Kế 

toán; 

+ Quản lý các hồ sơ, tài liệu và tài sản được lưu trữ 

tại Kho; 

+ Thực hiện công tác lễ tân, phục vụ các cuộc họp và 

làm việc hàng ngày. 

5 Thư viện - thiết bị 

- Quản lý các đầu sách; 

Thu thập bổ sung và xử lý nghiệp vụ vốn tài liệu, bảo 

quản lài liệu, sách và lọc ra khỏi các tài liệu lạc hậu, 

hư nát theo quy chế của thư viện. 

- Quản lý thiết bị dạy học; 

Cập nhật sổ sách, mô tả, phân loại, sắp xếp khoa học 

và hệ thống các thiết bị dạy học theo chương trình 

môn học. 

Kiểm tra định kỳ trang thiết bị dạy học, các yêu cầu 

đảm bảo kỹ thuật, an toàn sử dụng trong phòng học 

để duy trì bảo dưỡng hoặc đề xuất sửa chữa, mua sắm 

bổ sung. 

- Thực hiện công tác tuyển sinh theo chỉ tiêu đề ra; 

Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự học, tự 

bồi dưỡng trau dồi đạo đức, nâng cao năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ; 

 

6 Chăm sóc dinh dưỡng 

Lên thực đơn các món ăn hàng ngày 

Thực hiện chế biến món ăn 

Lên bảng công khai tài chính 

Phục vụ học sinh trong bữa ăn 

Vệ sinh toàn thể nhà bếp sau bữa ăn 

Thực hiện các thủ tục thanh toán liên quan đến bếp 

ăn. 

 

7 Lái xe 

Thực hiện công tác bảo quản, đảm bảo vận hành xe 

an toàn đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. 

Thực hiện Quản lý sữa chữa các công trình điện nước 

của toàn đơn vị. 

Phụ vụ Loa máy phụ vụ sự kiện cho đơn vị. 

 

8 Bảo vệ 

 Kiểm tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn 

tài sản khu vực cơ quan. 

Trực 24/24h, đóng mở cửa, quản lý, kiểm tra, kiểm 

soát học viên khuyết tật. 

Tưới cây chăm sóc cây cảnh. 

Vệ sinh sạch sẽ khu vực sân, và cổng ra vào cơ quan. 
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