
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

vị trí việc làm Trường Trung cấp nghề 
 

 

 

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 1885/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Danh mục VTVL và Khung năng lực VTVL Trường Trung cấp 

nghề; 

Xét đề nghị của Trường Trung cấp nghề tại Tờ trình số 695/TTr-TrTCN 

ngày 03/8/2020 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 Trường Trung cấp nghề (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Trường Trung cấp nghề 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 Trường Trung cấp nghề. 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số:  7139/QĐ-SLĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày  24tháng 8 năm 2020 
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SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Tĩnh, ngày        tháng 8 năm 2020 
 

 

 

 

 

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


 

 

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

Chánh Văn phòng Sở, trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp; Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp nghề 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  7139/QĐ-SLĐTBXH ngày  24/8/2020  

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 
 

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

làm việc 

 Tổng số  37 

I 
Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều 

hành 
8VTVL 31 

1 Hiệu trưởng 1 1 

2 Phó Hiệu Trưởng 1  02 

3 Trưởng phòng 1 03 

4 Trưởng khoa 1  06 

5 Giám đốc Trung tâm 1  04 

6 Phó Trưởng phòng 1 03 

7 Phó Trưởng  khoa 1  06 

8 Phó Giám đốc Trung tâm 1  06 

II Nhóm hoạt động nghề nghiệp 07 VTVL 03 

1 
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp (lý 

thuyết, thực hành) 
1  03  

2 
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp 

hạng IV (giảng dạy trình độ sơ cấp) 
1  

Kiêm nhiệm 

3 Giáo viên trung học phổ thông 1  Kiêm nhiệm 

4 
Giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao 

động 
1  

Kiêm nhiệm 

5 
Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh 

lao động  
1  

Kiêm nhiệm 

6 Kiểm định an toàn thiết bị 1  Kiêm nhiệm 

7 
Đào tạo vận hành phương tiện thủy, 

bộ và sát hạch lái xe 
1  

Kiêm nhiệm 



 

 

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

làm việc 

III Nhóm hỗ trợ, phục vụ 9 VTVL 03 

1 Hành chính tổng hợp 1  Kiêm nhiệm 

2 Đào tạo - quản sinh 1  01 

3 Kế toán 1  01 

4 Văn thư - lưu trữ 1  Kiêm nhiệm 

5 Thư viện 1  01 

6 Y tế 1  Kiêm nhiệm 

7 Kho - quỹ 1  Kiêm nhiệm 

8 Lái xe 1 Bố trí khác 

9 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   7139/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  

1.1 Hiệu trưởng 

- Quản lý, điều hành các hoạt động của Trường. 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, 

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH về toàn bộ hoạt động của 

Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh: 

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành công chức, 

viên chức, người lao động tổ chức thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trường theo quy 

định tại Quyết định số 2764/QĐ-UBND, ngày 

18/9/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sáp 

nhập Trung tâm GDNN-GDTX Hồng Lĩnh vào 

Trường trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh; Quyết định số 

6234/QĐ-SLĐTBXH.  

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của nhà 

trường; Thành lập, kiện toàn và quản lý bộ máy tổ 

chức của nhà trường; Quyết định thành lập, giải thể 

các hội đồng tư vấn của trường; Quyết định các 

biện pháp để thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, quyền 

hạn của nhà trường. 

- Lãnh đạo, quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ 

cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường; Sử 

dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại, khen 

thưởng kỉ luật, thực hiện chế độ chính sách cho cán 

bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định; Tổ chức các 

hoạt động, các phong trào thi đua xây dựng, phát 

triển và nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp 

cho đội ngũ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; 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; công tác thanh tra, kiểm 

toán;  

- Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm 

định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy 

định. Chấp hành các kiến nghị, quyết định về thanh 

tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;  

- Công tác quản lý tài chính - kế toán, nguồn vốn 

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

đầu tư xây dựng; Chủ tài khoản, trưởng ban xây 

dựng cơ bản. Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu 

quả cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường. 

- Quản lý học sinh. Đánh giá, xếp loại, thực hiện 

công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính 

sách, quyền và lợi ích chính đáng của học sinh. Cấp 

bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng 

chỉ đào tạo cho người học theo quy định của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội.  

- Trực tiếp giải quyết các công việc thuộc các lĩnh 

vực công tác do Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách và 

giải quyết một số công việc đã giao cho Phó Hiệu 

trưởng nhưng xét thấy cần thiết vì nội dung vấn đề 

cấp bách, quan trọng hoặc do Phó Hiệu trưởng đi 

vắng; những việc liên 1quan đến hai Phó Hiệu 

trưởng trở lên nhưng có ý kiến khác nhau 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

1.2 Phó Hiệu trưởng 

- Quản lý, điều hành các hoạt động của Nhà trường, 

được Hiệu trưởng phân công các lĩnh vực phụ trách. 

Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệu 

trưởng và cấp trên về các công việc thuộc lĩnh vực 

phụ trách; có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng 

về tình hình thực hiện công việc được giao.  

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

1.3 Trưởng phòng  

 

1. Trưởng phòng 

Hành chính – Tổng 

hợp; 

 

- 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 trường tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ lĩnh vực Tổ chức cán bộ, Hành chính 

quản trị, Văn thư lưu trữ, kế toán- tài chính.  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn xây 

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

quy chế của trường; 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 nhà 

trường; 

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

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

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

kế hoạch biên chế hàng năm theo quy định. 

- Tham mưu Lãnh đạo trường trong công tác tuyển 

dụng, sắp xếp, bố trí, 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 trường theo 

quy định. 

- 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; 

- Tham mưu Ban Giám hiệu trong công tác đối nội, 

đối ngoại;  

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

việc thăm hỏi, hiếu, hỷ… 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

2. Trưởng phòng 

Đào tạo – Quản 

sinh; 

 

- 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; 

-Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế 

hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, chương trình, 

giáo trình, tiến độ đào tạo; Quản lý giảng dạy của 

giáo viên và học tập của học sinh, xử lý các vi 

phạm; Quản lý học sinh, quản lý việc thi, công nhận 

tốt nghiệp; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo 

giáo viên, nghiên cứu khoa học, kiểm định và bảo 

đảm chất lượng... 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

 

3. Trưởng phòng 

Kế hoạch – Tài 

chính 

 

- 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. 

- Trực tiếp phụ trách công tác tài chính- kế toán của 

nhà trường:  

+ Thực hiện các thủ tục giao dịch với Kho bạc Nhà 

nước, Ngân hàng; 

+ Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Ban 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 

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

tự chủ về tài chính; 

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn xây 

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

quy chế của trường; theo dõi, đôn đốc thực hiện quy 

chế và đề xuất các giải pháp bảo đảm tài chính bộ 

quy chế của nhà trường; 

+ 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 ; 

+ Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo 

qui định. 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường.( nếu có) 

1.4 Trưởng khoa  

 
1. Trưởng khoa Xây 

dựng 

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

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

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

-   Quản lý học sinh thuộc khoa quản lý. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề Kỹ thuật 

điện, điện lạnh, Hàn, Kỹ thuật xây dựng trình độ 

Trung cấp, sơ cấp và các hoạt động giáo dục học 

sinh, ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch 

giảng dạy của nhà trường.  

- Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn và thực hiện các 

chương trình, giáo trình đào tạo theo kế hoạch, phân 

công của nhà trường;  

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức 

tuyển sinh học sinh khoa đào tạo.  

- Phối hợp phòng Đào tạo - Quản sinh tổ chức kiểm 

tra, thi kết thúc Môn học/Mô đun, xét điều kiện dự 

thi tốt nghiệp, lập danh sách học sinh đủ điều kiện 

dự thi tốt nghiệp trình Hội đồng thi xem xét quyết 

định. 

- Tham mưu kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, 

viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và 

quy hoạch phát triển nhà trường; Tổ chức đánh giá 

giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao 

động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản 

lý trong trường theo quy định của nhà trường; Phối 

hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình 

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt 

động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp 

tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, 

nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh 

nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn; 

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết 

bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, 

xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào 

tạo của khoa; 

- Lưu trữ  các loại hồ sơ đào tạo theo quy đinh; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 
2. Trưởng Khoa Cơ 

khí 

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

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

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

-   Quản lý học sinh thuộc khoa quản lý;  

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề Công 

nghệ ô tô, vận hành Cần trục, cầu trục…… trình độ 

Trung cấp, sơ cấp và các hoạt động giáo dục học 

sinh, ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch 

giảng dạy của trường.  

- Tổ chức Biên soạn hoặc lựa chọn và thực hiện các 

chương trình, giáo trình đào tạo theo kế hoạch, phân 

công của nhà trường;  

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức 

tuyển sinh học sinh khoa đào tạo.  

- Phối hợp phòng Đào tạo - Quản sinh tổ chức kiểm 

tra, thi kết thúc Môn học/Mô đun, xét điều kiện dự 

thi tốt nghiệp, lập danh sách học sinh đủ điều kiện 

dự thi tốt nghiệp trình Hội đồng thi xem xét quyết 

định. 

- Tham mưu kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, 

viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và 

quy hoạch phát triển nhà trường; Tổ chức đánh giá 

giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao 

động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản 

lý trong trường theo quy định của nhà trường; Phối 

hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình 

người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt 

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp 

tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, 

nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh 

nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn; 

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết 

bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, 

xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào 

tạo của khoa; 

- Lưu trữ  các loại hồ sơ đào tạo theo quy đinh; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

3. Trưởng khoa 

Thương mại – Du 

Lịch 

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

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

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

-   Quản lý học sinh thuộc khoa quản lý. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề May, 

nghiệp vụ nhà Hàng, nghiệp vụ bán hàng, công tác 

xã hội, Kỹ thuật chế biến món ăn, du lịch…. trình 

độ Trung cấp, sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng và các  

hoạt động giáo dục ngoại khóa khác theo chương 

trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo 

quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội.  

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức 

tuyển sinh học sinh khoa đào tạo.  

- Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn và thực hiện các 

chương trình, giáo trình đào tạo theo kế hoạch, phân 

công của nhà trường; Tham mưu, xây dựng kế 

hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học sinh khoa 

đào tạo.  

- Phối hợp phòng Đào tạo - Quản sinh tổ chức kiểm 

tra, thi kết thúc Môn học/Mô đun, xét điều kiện dự 

thi tốt nghiệp, lập danh sách học sinh đủ điều kiện 

dự thi tốt nghiệp trình Hội đồng thi xem xét.  

- Tham mưu kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, 

viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và 

quy hoạch phát triển nhà trường; Tổ chức đánh giá 

giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao 

động, học sinh trong khoa và tham gia đánh giá cán 

bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà 

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

trường; Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt 

động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp 

tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, 

nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh 

nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn; 

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết 

bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, 

xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào 

tạo của khoa; 

- Lưu trữ  các loại hồ sơ đào tạo theo quy đinh; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

4. Trưởng Khoa 

Máy Thi công Nâng 

chuyển 

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

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

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

-   Quản lý học sinh thuộc khoa quản lý;  

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề Công 

nghệ ô tô, Vận hành máy thi công nền, vận hành 

Cần trục, cầu trục, …… trình độ Trung cấp, sơ cấp 

và các hoạt động giáo dục học sinh, ngoại khóa 

khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của 

trường.  

- Tổ chức Biên soạn hoặc lựa chọn và thực hiện các 

chương trình, giáo trình đào tạo theo kế hoạch, phân 

công của nhà trường;  

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức 

tuyển sinh học sinh khoa đào tạo.  

- Phối hợp phòng Đào tạo - Quản sinh tổ chức kiểm 

tra, thi kết thúc Môn học/Mô đun, xét điều kiện dự 

thi tốt nghiệp, lập danh sách học sinh đủ điều kiện 

dự thi tốt nghiệp trình Hội đồng thi xem xét quyết 

định. 

- Tham mưu kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, 

viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và 

quy hoạch phát triển nhà trường; Tổ chức đánh giá 

giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao 

động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản 

lý trong trường theo quy định của nhà trường; Phối 

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình 

người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt 

động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp 

tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, 

nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh 

nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn; 

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết 

bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, 

xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào 

tạo của khoa; 

- Lưu trữ  các loại hồ sơ đào tạo theo quy đinh.; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường.  

 
5. Trưởng Khoa 

Nông Lâm 

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

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

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

-   Quản lý học sinh thuộc khoa quản lý. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề Chăn 

nuôi thú y, trồng trọt, Bảo vệ thực vật…. trình độ 

Trung cấp, sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng và các  

hoạt động giáo dục ngoại khóa khác theo chương 

trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo 

quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội.  

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức 

tuyển sinh học sinh khoa đào tạo.  

- Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn và thực hiện các 

chương trình, giáo trình đào tạo theo kế hoạch, phân 

công của nhà trường; Tham mưu, xây dựng kế 

hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học sinh khoa 

đào tạo.  

- Phối hợp phòng Đào tạo - Quản sinh tổ chức kiểm 

tra, thi kết thúc Môn học/Mô đun, xét điều kiện dự 

thi tốt nghiệp, lập danh sách học sinh đủ điều kiện 

dự thi tốt nghiệp trình Hội đồng thi xem xét.  

- Tham mưu kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, 

viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và 

quy hoạch phát triển nhà trường; Tổ chức đánh giá 

giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao 

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

động, học sinh trong khoa và tham gia đánh giá cán 

bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà 

trường; Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt 

động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp 

tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, 

nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh 

nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn; 

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết 

bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, 

xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào 

tạo của khoa; 

- Lưu trữ  các loại hồ sơ đào tạo theo quy đinh; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 
6. Trưởng Khoa 

BTVH 

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

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

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

-   Quản lý học sinh thuộc khoa quản lý. 

- Tổ chức thực hiện theo chương trình THPT hệ 

Giáo dục thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. Thực hiện đánh giá, xếp loại kết 

quả học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định.  

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức 

tuyển sinh học sinh khoa đào tạo.  

 - Tham mưu kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, 

viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và 

quy hoạch phát triển nhà trường; Tổ chức đánh giá 

giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao 

động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản 

lý trong trường theo quy định của nhà trường;  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt 

động khoa học, hướng nghiệp, giáo dục thường 

xuyên theo quy định.  

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết 

bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, 

xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào 

tạo của khoa; 

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

- Lưu trữ  các loại hồ sơ đào tạo theo quy đinh; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

1.5 Giám đốc Trung tâm  

 
1. Giám đốc Trung 

tâm NN-TH 

- Quản lý, điều hành các hoạt động của trung tâm. 

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

nhiệm vụ đối với các thành viên thuộc trung tâm 

quản lý; 

- Quản lý học sinh thuộc trung tâm quản lý. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề công 

nghệ thông tin ứng dụng phần mềm, Nghề Tin học, 

tiếng Anh, tiếng Trung trình độ Trung cấp, sơ cấp 

và các hoạt động giáo dục học sinh theo chương 

trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo 

quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội.  

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức 

tuyển sinh học sinh khoa đào tạo.  

- Biên soạn hoặc lựa chọn và thực hiện các chương 

trình, giáo trình đào tạo theo kế hoạch, phân công 

của nhà trường; Tham mưu, xây dựng kế hoạch 

tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học sinh khoa đào 

tạo.  

- Phối hợp phòng Đào tạo - Quản sinh tổ chức kiểm 

tra, thi kết thúc Môn học/Mô đun, xét điều kiện dự 

thi tốt nghiệp, lập danh sách học sinh đủ điều kiện 

dự thi tốt nghiệp trình Hội đồng thi xem xét quyết 

định.  

- Tham mưu kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, 

viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và 

quy hoạch phát triển nhà trường; Tổ chức đánh giá 

giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao 

động, học sinh trong Trung tâm và tham gia đánh 

giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của 

nhà trường; Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp; 

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết 

bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, 

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào 

tạo của khoa; 

- Tổ chức tuyển sinh, thực hiện các chương trình 

đào tạo ngoại ngữ- tin học theo quy định của Bộ 

Giáo dục- Đào tạo.  

- Lưu trữ  các loại hồ sơ đào tạo theo quy đinh; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trung tâm Đào 

tạo Vận hành 

phương tiện thủy bộ 

và Sát hạch lái xe 

- Quản lý, điều hành các hoạt động của trung tâm. 

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

nhiệm vụ đối với các thành viên thuộc trung tâm 

quản lý; 

- Quản lý học sinh thuộc trung tâm quản lý. 

- Tổ chức tuyển sinh, tổ chức thực hiện chương 

trình đào tạo và sát hạch lái xe ô tô các hạng B,C, E, 

FC, Mô tô hạng A1, A2 theo quy định của Bộ Giao 

thông - Vận tải, Bộ Lao động-TB&XH.  

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức 

tuyển sinh học sinh khoa đào tạo.  

- Tham mưu kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, 

viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và 

quy hoạch phát triển nhà trường; Tổ chức đánh giá 

giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao 

động trong Trung tâm và tham gia đánh giá cán bộ 

quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;  

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết 

bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, 

xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào 

tạo của khoa; 

- Lưu trữ  các loại hồ sơ đào tạo theo quy đinh; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

 

3. Giám đốc Trung 

tâm Giới thiệu việc 

làm và xuất khẩu 

lao động 

- Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm; tư 

vấn du học theo đúng quy định.  

- Quản lý giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, 

người lao động thuộc trung tâm. Tham mưu kế 

hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, viên chức, người 

lao động trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát 

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

triển nhà trường; Tổ chức đánh giá giáo viên, cán 

bộ quản lý, viên chức, người lao động trong Trung 

tâm và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong 

trường theo quy định của nhà trường;  

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết 

bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, 

xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị phục 

vụ chuyên môn; 

- Lưu trữ  các loại hồ sơ chuyên môn theo quy đinh.  

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Giám đốc Trung 

tâm Huấn luyện an 

toàn lao động, vệ 

sinh lao động 

- Thực hiện nhiệm vụ huần luyện ATLĐ, VSLĐ, 

Kiểm định thiết bị theo quy định.  

- Quản lý giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, 

người lao động thuộc trung tâm. Tham mưu kế 

hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, viên chức, người 

lao động trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát 

triển nhà trường; Tổ chức đánh giá giáo viên, cán 

bộ quản lý, viên chức, người lao động trong Trung 

tâm và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong 

trường theo quy định của nhà trường;  

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết 

bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, 

xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị phục 

vụ chuyên môn; 

- Lưu trữ  các loại hồ sơ chuyên môn theo quy đinh.  

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

1.6 Phó trưởng phòng  

 

1. Phó Trưởng 

phòng Hành chính – 

Tổng hợp 

- Phối hợp với Trưởng phòng để quản lý, điều hành 

các hoạt động của Phòng Hành chính- tổng hợp. 

Quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng khi 

Trưởng phòng đi vắng; 

- Tổ chức thu, tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu 

quả các nguồn kinh phí, tài sản theo quy định; 

- Quản lý, đánh giá, kiểm kê, thanh lý tài sản, hạch 

toán giá trị thiết bị, tài sản trong toàn bộ nhà trường 

theo quy định. Quản lý hồ sơ, lý lịch các thiết bị, tài 

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

sản, cơ sở vật chất, các dự án của nhà trường; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

2. Phó trưởng 

phòng Đào tạo – 

Quản sinh 

- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng. Phụ 

trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công 

của Trưởng phòng; Quản lý, điều hành mọi hoạt 

động của phòng khi Trưởng phòng đi vắng; 

- Quản lí và phân công lịch giảng dạy các hệ TCN- 

SCN, theo dõi thực hiện hồ sơ giáo vụ các khoa. 

- Tổng hợp điểm và xếp hạnh kiểm học sinh các 

lớp. 

- In văn bằng CC, bẳng điểm tốt nghiệp. 

- Quản lí phần mềm và cập nhật dữ liệu.  

- Tổng hợp và cập nhật số liệu báo cáo cấp trên. 

- Tham mưu và xây dựng quy trình đảm bảo chất 

lượng theo kế hoạch. 

- Trực tiếp quản lý thực hiện công tác học sinh sinh 

viên trong nhà trường theo đúng quy định. Cập nhật 

sổ đầu vào; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

 

3. Phó trưởng 

phòng Kế hoạch – 

Tài chính 

- Phối hợp với Trưởng phòng để quản lý, điều hành 

các hoạt động của Phòng Hành chính- tổng hợp. 

Quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng khi 

Trưởng phòng đi vắng; 

- Tổ chức thu, tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu 

quả các nguồn kinh phí, tài sản theo quy định; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. ( Nếu có ) 

 

1.7 Phó trưởng khoa  

 
1. Phó trưởng khoa 

Xây dựng 

- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng khoa. 

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

công của Trưởng khoa 

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của khoa khi 

Trưởng khoa đi vắng; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

 
2. Phó trưởng khoa 

Cơ khí 

- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng khoa. 

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



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

công của Trưởng khoa 

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của khoa khi 

Trưởng khoa đi vắng; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

3. Phó rưởng khoa 

Thương mại – Du 

lịch 

- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng khoa. 

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

công của Trưởng khoa 

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của khoa khi 

Trưởng khoa đi vắng; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

 

4. Phó trưởng khoa 

Máy Thi công – 

Nâng chuyển 

- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng khoa. 

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

công của Trưởng khoa 

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của khoa khi 

Trưởng khoa đi vắng; 

 

 
5. Phó trưởng khoa 

Nông lâm 

- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng khoa. 

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

công của Trưởng khoa 

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của khoa khi 

Trưởng khoa đi vắng; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

 
6. Phó trưởng khoa 

BTVH 

- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng khoa. 

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

công của Trưởng khoa 

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của khoa khi 

Trưởng khoa đi vắng; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

1.8 Phó giám đốc Trung tâm  

 

1. Phó giám đốc 

Trung tâm Ngoại 

ngữ  - Tin học 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Trung tâm. Phụ 

trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công 

của Giám đốc trung tâm; Quản lý, điều hành mọi 

hoạt động của phòng khi Giám đốc trung tâm đi 

vắng; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

 

2. Phó Trung tâm 

Đào tạo Vận hành 

phương tiện thủy bộ 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Trung tâm. Phụ 

trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công 

của Giám đốc trung tâm; Quản lý, điều hành mọi 

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

và Sát hạch lái xe hoạt động của phòng khi Giám đốc trung tâm đi 

vắng; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. ( nếu có) 

 

3.  Phó Giám đốc 

Trung tâm Giới 

thiệu việc làm và 

xuất khẩu lao động 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Trung tâm. Phụ 

trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công 

của Giám đốc trung tâm; Quản lý, điều hành mọi 

hoạt động của phòng khi Giám đốc trung tâm đi 

vắng; 

 

 

4. Phó Giám đốc 

Trung tâm Huấn 

luyện an toàn lao 

động, vệ sinh lao 

động 

- Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Trung tâm. 

Phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân 

công của Giám đốc trung tâm; Quản lý, điều hành 

mọi hoạt động của phòng khi Giám đốc trung tâm 

đi vắng; 

- Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình đào tạo 

của nhà trường. 

 

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

1 

Giáo viên giáo dục 

nghề nghiệp (lý 

thuyết, thực hành) 

- Giảng dạy các môn học chung, môn học, mô đun 

chuyên ngành theo chương trình đào tạo hệ trung 

cấp của nhà trường đã được phê duyệt; 

- Giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tác 

phong công nghiệp cho người học thông qua quá 

trình giảng dạy; Đánh giá kết quả học tập, kết quả 

thi tốt nghiệp của người học; 

- Tham gia thiết kế, xây dựng phòng học chuyên 

môn; thiết kế, cải tiến, tự làm đồ dùng, trang thiết 

bị giáo dục nghề nghiệp; Học tập, bồi dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng nâng cao; thực tập tại doanh nghiệp 

hoặc cơ quan chuyên môn; dự giờ, trao đổi kinh 

nghiệm giảng dạy. Vận dụng, ứng dụng các sáng 

kiến kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục học sinh. 

Làm thiết bị dạy nghề tự làm; 

- Tham gia tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, giáo dục 

nghề nghiệp 

- Đổi mới phương pháp dạy học; đánh giá kết quả 

học tập của học sinh; 

- Vận dụng, ứng dụng các sáng kiến kinh nghiệm 

giảng dạy, giáo dục học sinh; 

- Tham gia tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, dạy nghề; 

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

tham gia các hoạt động chuyên môn , phối hợp, 

tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh. 

 

2 
Giáo viên giáo dục 

nghề nghiệp hạng 

- Giảng dạy các môn học chung, môn học, mô đun 

chuyên ngành theo chương trình đào tạo hệ sơ cấp 

của nhà trường đã được phê duyệt; 

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

IV (giảng dạy trình 

độ sơ cấp) 

- Giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tác 

phong công nghiệp cho người học thông qua quá 

trình giảng dạy; Đánh giá kết quả học tập, kết quả 

thi tốt nghiệp của người học; 

- Tham gia thiết kế, xây dựng phòng học chuyên 

môn; thiết kế, cải tiến, tự làm đồ dùng, trang thiết 

bị giáo dục nghề nghiệp; Học tập, bồi dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng nâng cao; thực tập tại doanh nghiệp 

hoặc cơ quan chuyên môn; dự giờ, trao đổi kinh 

nghiệm giảng dạy. Vận dụng, ứng dụng các sáng 

kiến kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục học sinh. 

Làm thiết bị dạy nghề tự làm; 

- Tham gia tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, giáo dục 

nghề nghiệp 

- Đổi mới phương pháp dạy học; đánh giá kết quả 

học tập của học sinh; 

- Vận dụng, ứng dụng các sáng kiến kinh nghiệm 

giảng dạy, giáo dục học viên; 

- Tham gia tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, dạy nghề; 

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

tham gia các hoạt động chuyên môn , phối hợp, 

tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh. 

3 
Giáo viên trung học 

phổ thông 

- Dạy các môn văn hóa: Toán, lý, hóa, sinh, văn sử, 

địa và giáo dục học sinh theo chương trình, kế 

hoạch giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ 

thông;  

- Đổi mới phương pháp dạy học; đánh giá kết quả 

học tập của học sinh; 

- Vận dụng, ứng dụng các sáng kiến kinh nghiệm 

giảng dạy, giáo dục học sinh. Thiết kế và thực hiện 

thiết bị dạy học tự làm phục vụ đào tạo; 

- Tham gia công tác tuyển sinh, tư vấn tâm lý, 

hướng nghiệp học nghề cho học sinh và phụ huynh 

học sinh. 

- Thực hiện, hoàn thành các chương trình bồi dưỡng 

do nhà trường, cấp trên tổ chức và tự học, tự bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân 

công. 

 

4 

Giới thiệu việc làm 

và xuất khẩu lao 

động 

Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm 

trong, ngoài nước; tư vấn du học. 
 

5 Huấn luyện an toàn 
Thự hiện nhiệm vụ huấn luyện An toàn lao động, vệ 

sinh lao động ltheo kế hoạch huấn luyện đã được 
 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

lao động, vệ sinh 

lao động  

phê duyệt. 

6 
Kiểm định an toàn 

thiết bị 

Thự hiện nhiệm vụ Kiểm định An toàn thiết bị ltheo 

kế hoạch kiểm định đã được phê duyệt. 
 

7 

Đào tạo vận hành 

phương tiện thủy, 

bộ và sát hạch lái xe 

Thực hiện công tác giáo vụ, xây dựng kế hoạch đào 

tạo, tuyển sinh, quản sinh mảng đào tạo lái xe cơ 

giới đường bộ, dịch vụ đào tạo hạng A1, A2 theo sự 

phân công của Giám đốc Trung tâm ĐTLXCGĐB. 

 

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

1 
Hành chính - Tổng 

hợp 

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

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; 

- Thực hiện các chế độ chính sách cho viên chức, 

người lao động: Nâng lương, nâng ngạch, chuyển 

ngạch lương, bảo hiểm, làm thêm giờ, nghỉ phép, 

chế độ khác;  

- Cùng với Trưởng phòng thực hiện các quy trình về 

công tác Tổ chức cán bộ, quy trình về công tác Thi 

đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá xếp loại, sáng 

kiến kinh nghiệm, kê khai tài sản thu nhập, ký cam 

kết của viên chức, lao động. 

- Quản lý sử dụng và mua sắm Văn phòng phẩm, tài 

sản, đánh giá, kiểm kê tài sản; thực hiện cải tạo, sửa 

chữa, bảo trì trụ sở cơ quan, máy móc trang thiết bị 

để đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc cho 

mọi hoạt động của Ban. 

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

kinh nghiệm  trong xử lý công việc chuyên môn. 

 

2 Đào tạo - quản sinh 

Trực tiếp thực hiện công tác đào tạo giáo vụ, quản 

lý học sinh theo sự phân công của Trưởng phòng; 

- Theo dõi công tác học sinh đến nhập học, làm 

công tác liên quan đến chế độ của học sinh; 

- Quản lý điểm, sổ cấp bằng, chứng chỉ và hồ sơ của 

học sinh; 

 

 

3 Kế toán 

Xây dựng kế hoạch tài chính của trường, lập báo 

cáo thu chi tài chính, quản lý và lưu trữ hồ sơ tài 

chính; Thực hiện việc thu, chi tài chính, chi trả chế 

độ, chính sách; Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của 

nhà trường 

 



 

 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Mô tả công việc 

Ghi 

chú 

4 Văn thư - lưu trữ 

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận, 

đăng kí, chuyển giao văn bản đi, đến; Sắp xếp, lưu 

trữ, bảo quản công văn, tài liệu, hồ sơ của nhà 

trường; Đánh máy, sao in các văn bản của nhà 

trường; Quản lý con dấu, đặt in cấp phát báo chí, 

mua sắm cấp phát văn phòng phẩm, tiếp khách… 

 

5 Thư viện 

Quản lý hồ sơ, sổ sách, thiết bị, thư viện. Thực hiện 

nghiệp vụ thư viện từ khâu phân loại sách báo, thiết 

bị, cho mượn sách báo, thiết bị, quản lý sách báo, 

thiết bị, giới thiệu sách báo…. Tham mưu với lãnh 

đạo trong công tác mua sách báo, ..., quản lý, kiểm 

tra, đánh giá thư viện theo tiêu chuẩn của cấp trên. 

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa và sử dụng 

thiết bị; Quản lý thiết bị, thí nghiệm; Hỗ trợ giáo 

viên, học sinh sử dụng thiết bị, thí nghiệm 

 

6 Y tế 

Xây dựng kế hoạch, báo cáo tình hình, kết quả về y 

tế trường học, quản lý hồ sơ theo dõi sức khỏe học 

sinh; Tổ chức khám sức khỏe định kì, theo dõi sức 

khỏe học sinh, điều trị một số bệnh thông thường 

cho học sinh; Tư vấn sức khỏe, vệ sinh, phòng dịch; 

Quản lý và cấp phát thuốc chữa bệnh cho học sinh 

tham gia những hoạt động đột xuất như cắm trại, 

tham quan, dạ hội, hội khoẻ và một số hoạt động 

khác của trường. 

 

7 Kho - quỹ 
Thu, chi ngân quỹ; Quản lý ngân quỹ, phôi bằng 

chứng chỉ; Quản lý kho, xuất và nhập kho. 
 

8 Lái xe 

Thực hiện nhiệ vụ lái xe cho đơn vị dướ sự điều 

động của Ban giám hiệu Nhà trường, phòng Hành 

chính -  

Tổng hợp; kiểm tra bảo dưỡng xe hàng ngày. 

 

9 Bảo vệ 

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ theo quy định bảo vệ cơ 

quan, đảm bảo an ninh nội bộ toàn trường; chỉ dẫn 

khách hàng, học sinh đến giao dịch tại trường, kiểm 

tra, phát vé trông xe đạp, xe máy, bật,tắt điện chiếu 

sáng bảo vệ hàng ngày, bơm nước sinh hoạt…  
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