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TRƯỜNG CĐN TỈNH BÌNH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                PHÒNG HC - QT                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Số: 02/TB-HCQT                         Bình Thuận, ngày 18 tháng 01 năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên  
phòng Hành chính – Quản trị 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng HC-QT theo Quyết định số 616/QĐ-
TCĐN ngày 28/12/2016 Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ vị trí việc làm của viên chức, người lao động và tình hình thực tế của 
phòng; 

Nay, Trưởng phòng Hành chính – Quản trị phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên như sau: 

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Võ Minh Hoàng, Trưởng phòng 

 Phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng trước Ban 
Giám hiệu trường.Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: 

- Xây dựng kế hoạch công tác của bộ phận, là đầu mối trao đổi thông tin giữa 
Ban Giám hiệu với các cơ quan, đơn vị ngoài trường, giữa Ban Giám hiệu với các 
đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động trong trường; 

- Công tác quản trị; thiết bị:   

+ Nghiên cứu, đề xuất về công tác phát triển, quản lý và sử dụng tài sản, trang 
thiết bị cho yêu cầu hoạt động của trường; 

+ Tổ chức thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư và nghiệm thu 
bàn giao dự án mua sắm máy móc thiết bị theo quy định;  

- Công tác xây dựng cơ bản: 

+ Phối hợp phòng Tài vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai thực hiện 
các dự án đầu tư trong phạm vi toàn trường. 

+ Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm và dài hạn. 

+ Xây dựng các dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế dự toán các hạng mục, công trình 
trên cơ sở kế hoạch đầu tư được phê duyệt. 

+ Triển khai tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, các hạng mục công trình. 

+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, quyết 
toán công trình. 

+ Quản lý đất đai của trường theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước giao.  

- Phụ trách triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của 
phòng, áp dụng tiêu chuẩn 5S vào hoạt động của trường. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo công tác bảo vệ trật tự an toàn và 
PCCC của trường. 
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- Tham gia giảng dạy theo chuyên môn khi có yêu cầu của các khoa; 

- Thường trực Hội đồng mua sắm vật tư, trang thiết bị; sửa chữa, xây dựng; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Phó Hiệu trưởng phụ 
trách. 

2. Lương Thị Mười, Phó Trưởng phòng   

Giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu và 
Trưởng phòng.Trực tiếp phụ trách các mặt công tác sau: 

- Công tác hành chính, lễ tân; chương trình, kế hoạch công tác 

+ Chương trình kế hoạch công tác của Trường: Sắp xếp, theo dõi lịch sinh hoạt, 
hội họp, công tác hàng tuần, hàng tháng, quý, năm; Công tác văn thư của Trường; In 
giấy khen, giấy chứng nhận trong trường theo quy định; xác nhận các loại giấy giới 
thiệu, giấy đi đường. 

+ Tổ chức và tiến hành những công việc xã hội của nhà trường đối với địa 
phương nơi trường đóng như: hội họp, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân,... 

+ Trực tiếp tiếp xúc với khách đến Trường hoặc liên hệ điện thoại khi có yêu cầu 
làm việc với Ban Giám hiệu; phối hợp các các đơn vị có liên quan trong trường tổ 
chức các hội nghị, hội thảo, tổ chức khánh tiết các ngày trọng đại, ngày lễ, khai giảng 
và bế giảng, lễ cấp bằng và các buổi sinh hoạt tập trung khác theo yêu cầu của Ban 
Giám hiệu; thực hiện tiếp tân, đón và tiếp khách; 

+ Quản lý, điều hành công tác văn thư – lưu trữ trường theo quy định. 

+ Quản lý việc mua sắm, lưu giữ và cấp phát phôi bằng, chứng chỉ của hoạt 
động đào tạo theo quy định. Duyệt nhu cầu, mua sắm và cấp phát văn phòng phẩm, 
vật dụng sinh hoạt, đồng phục của các đơn vị, cá nhân trong trường theo quy định; 
mua sắm các vật dụng cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại trường; Theo dõi 
việc thực hiện các hợp đồng cho thuê mặt bằng giữ xe học sinh, sinh viên, căn tin,… 

+ Quản lý và điều phối các phòng họp, nhà khách, xe ô tô phục vụ yêu cầu hội 
họp và công tác của trường. 

+ Giám sát, điều phối việc trực thiết bị theo lịch đã phân công. 

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm tại bếp ăn học sinh dân tộc thiểu số và căn tin. 

+ Phối hợp với các đơn vị triển khai công tác y tế trường học. 

+ Trực tiếp quản lý, điều hành lực lượng tạp vụ. Triển khai và tổ chức thực hiện 
công tác phục vụ, vệ sinh môi trường, quản lý, chăm sóc các loại cây xanh, bồn hoa, 
cây cảnh trong toàn trường. 

+ Theo dõi, tiếp nhận, bảo mật công văn hàng ngày của Đảng ủy khối các cơ quan 
tỉnh qua đường truyền số liệu dùng chung; 

- Công tác Thư viện Trường: Quản lý, lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, phát 
triển Thư viện Trường. 

- Phụ trách công tác quản lý tài sản của Trường, công tác kiểm kê của Trường, 
kiểm định của phòng. 

- Thường trực Hội đồng Kiểm kê tài sản, vật tư, thiết bị. 

- Tham gia giảng dạy theo chuyên môn khi có yêu cầu của các khoa; 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Phó Hiệu trưởng phụ 
trách, Trưởng phòng. 

3. Trần Văn Châu, chuyên viên  

- Công tác xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo cáo 

+ Theo dõi việc thực hiện và tổng hợp báo cáo các chuyên đề: cải cách hành 
chính; VSATTP trong trường học; cuộc vận động: “Người VNUTDHVN”; Phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,... 

+ Tham mưu xây dựng các kế hoạch chung của nhà trường: Hội nghị CC, VC, 
NLĐ hàng năm, sơ kết 06 tháng, tổng kết năm; hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học; 
khai giảng, 20/11, Hội chợ việc làm, Thi tay nghề HS-SV, sinh hoạt chính trị hè; các 
Lễ truyền thống của nhà trường,... 

+ Thông báo nghỉ lễ, tết, … 

+ Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo theo chuyên đề của trường; 

+ Làm công tác văn thư của Phòng; 

+ Đầu mối tổng hợp tham mưu triển khai công tác kiểm định của phòng; 

+ Tổng hợp báo cáo giao ban, công tác thi đua khen thưởng của Phòng; 

+ Thực hiện công tác hậu cần, phục vụ cho các sự kiện được tổ chức của trường. 

- Công tác Hành chính 

+ Thực hiện mua sắm và cấp phát văn phòng phẩm, vật dụng sinh hoạt, đồng 
phục của các đơn vị, cá nhân trong Trường theo quy định; theo dõi, đề xuất, mua sắm 
các vật dụng cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường; 

+ Thực hiện mua sắm, chuẩn bị các công việc phục vụ tết nguyên đán hàng năm 
(tất niên, họp mặt đầu năm, …). 

+  Đề xuất và cấp phát văn phòng phẩm của Ban Giám hiệu, của phòng; 

+ Theo dõi việc thực hiện chế độ hiếu, hỉ của trường; 

+ Liên hệ đặt nơi ăn, nghỉ cho lãnh đạo trường khi đi công tác; thực hiện tiếp tân, 
đón và tiếp khách, bố trí việc ăn ở của khách theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;  

+ Đăng ký, thông báo chương trình, lịch công tác, hội họp của phòng; 

+ Lập dự toán kinh phí hàng năm của phòng; thực hiện chấm công hàng tháng, 
theo dõi việc nghỉ phép các thành viên thuộc phòng; 

+ Theo dõi các hợp đồng dịch vụ: Căn tin, nhà xe; cho thuê, mượn cơ sở vật chất 
của nhà trường (nhà nghỉ giáo viên, phòng học, hội trường, chỗ đậu xe ôtô,...); 

+ Thường trực công tác an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn cho học sinh dân tộc 
thiểu số để báo cáo, đề xuất, kiến nghị theo thẩm quyền; 

+ Nắm bắt, thống kê số liệu tài sản của căn tin và bếp ăn tập thể của học sinh, sinh 
viên. 

+ Phối hợp bộ phận bảo trì của phòng tổng hợp báo cáo, theo dõi, đề xuất, kiến 
nghị việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả điện, nước toàn trường; 

- Công tác quản trị:  

+ Theo dõi, quản lý, lưu trữ hồ sơ chế độ bảo hành – bảo trì thiết bị thuộc phạm vi 
quản lý của phòng. 
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+ Quản lý trực tiếp tài sản, thiết bị của văn phòng Hành chính – Quản trị.  

- Hỗ trợ công tác Tạp vụ của trường: 

+ Phối hợp việc điều phối các phòng họp;  

+ Tổng hợp việc đánh giá xếp loại A, B, C; trực ngoài giờ hành chính hàng tháng 
của tổ tạp vụ;  

+ Giám sát, theo dõi, đôn đốc công tác tổ Tạp vụ của phòng;  

+ Chủ trì và phối hợp Tổ tạp vụ thường xuyên xây dựng các phương án vệ sinh 
theo từng thời điểm; 

+ Theo dõi vệ sinh toàn trường; 

+ Theo dõi, kiểm soát việc cung cấp giấy vệ sinh, nước uống, vật rẻ tiền mau 
hỏng, vật tư, dụng cụ cây xanh của Tổ Tạp vụ. 

- Thư ký các cuộc họp của phòng. 

- Tổng hợp, lập báo cáo theo quy định. 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các mảng công tác nêu trên và 
những công việc phát sinh khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 

4. Ngô Thị Mỹ Dung, cán sự 

- Công tác văn thư lưu trữ: 

+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật; 

+ Quản lý, sử dụng chữ ký, con dấu (tất cả các con dấu) của Trường và giấy 
phép sử dụng con dấu theo quy định;  

+ Tiếp nhận và lưu trữ công văn đến, công văn đi theo quy định; giao nhận thư 
tín, bưu phẩm; 

+ Tiếp nhận chương trình công tác tháng của UBND tỉnh, Tỉnh ủy, giấy mời họp 
online, lịch sinh hoạt, hội họp, công tác, học tập theo kế hoạch của Trường và thông 
báo lịch họp đến cá nhân tham dự (khi cần thiết); theo dõi mail công vụ của tỉnh cấp 
cho trường binhthuan.gov.vn, chứng thư số của trường. 

+ Theo dõi, đăng tải, quản lý công văn trên phần mềm quản lý văn bản và điều 
hành, mạng nội bộ trường (LAN); 

+ Kiểm tra thể thức và thủ tục văn bản đối với các đơn vị trong Trường. 

+ Quản lý, theo dõi viết lệnh điều xe, giấy đi đường, giấy giới thiệu theo kế 
hoạch và đúng quy định; 

+ Photo các văn bản, tài liệu phục vụ hội nghị, hội thảo, các sinh hoạt tập trung 
khác của Trường (kể cả công tác Đảng); 

+ Công tác lưu trữ: Tham mưu các quy định hướng dẫn việc lưu trữ và tổng hợp, 
lập báo cáo của trường đúng quy định hiện hành. 

- Công tác hành chính: 

+ Đặt và phân phối báo, tạp chí cho toàn Trường; 

+ Quản lý trực tiếp thiết bị, tài sản phòng Văn thư – Y tế (lập sổ cập nhật, thống 
kê, báo cáo theo quy định, đề xuất sửa chữa, thay mực khi cần thiết); quản lý bì thư, 
tem và làm đề nghị mua sắm khi cần thiết; 
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+ Quản lý và tham mưu các loại biểu mẫu liên quan như giấy giới thiệu, giấy đi 
đường, lệnh điều xe theo đúng quy định. 

- Công tác y tế: 

+ Là nhân viên y tế của Trường; 

+ Đề xuất mua, cung cấp các thiết bị, thuốc,… cần thiết phục vụ công tác y tế 
trường học; 

+ Phối hợp với nhân viên y tế của Ban Quản lý Ký túc và Bảo vệ theo dõi, kiểm 
tra đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh, chăm sóc sức 
khỏe cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong Trường và triển khai 
công tác y tế trường học có liên quan khác; 

- Tổng hợp, lập báo cáo theo quy định. 

- Cung cấp đầy đủ các minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định của Trường 
khi có yêu cầu. 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng công tác nêu trên và những 
công việc phát sinh khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 

5. Lý Thị Hoài Thương, cán sự 

Là nhân viên thủ quỹ, thủ kho của Trường. Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn 
theo đúng quy định, như: 

- Về thủ kho, thủ quỹ: 

+ Quản lý Giấy đăng ký quyền sử dụng đất của Trường có kèm Quyết định (bản 
chính); 

+ Quản lý, lưu trữ và cấp phát phôi bằng, các loại chứng chỉ, giấy thi của Trường 
theo đúng quy đinh; 

+ Quản lý, lưu trữ, thực hiện việc thu, chi đúng quy định; 

+ Làm công tác thủ quỹ cho phòng. 

- Công tác hành chính 

+ Theo dõi, quản lý cụ thể tài sản của phòng Thủ quỹ; Garage 2, Garage 3, kho 
IC, kho B2 (gần phòng thủ quỹ); 

+ Theo dõi, thực hiện việc cấp phát nước uống cho khối Hiệu bộ và cờ treo trong 
Trường; 

+ Quản lý và cấp phát các dụng cụ làm vệ sinh cho các đợt làm vệ sinh của 
trường, đề xuất sửa chữa khi cần thiết. 

- Công tác tự kiểm định mảng công việc cá nhân phụ trách. 

- Tổng hợp, lập báo cáo theo quy định; 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng công tác nêu trên và những 
công việc phát sinh khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 

6. Nguyễn Thị Kim Kha, chuyên viên 

- Công tác Thư viện:  

+ Xây dựng kế hoạch và tổng hợp nhu cầu về tài liệu, sách, giáo trình, học liệu, 
tạp chí các bộ phận để tham mưu việc đầu tư bổ sung cho Thư viện trường;  

+ Là Thủ thư của Thư viện; 
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+ Trực và hướng dẫn viên chức, HS-SV khi đến thư viện tham gia nghiên cứu, 
học tập; 

+ Thực hiện các nghiệp vụ của Thủ thư theo đúng quy định; 

+ Đề xuất đầu tư bổ sung nguồn tài liệu phụ vụ học tập, nghiên cứu sao cho hiệu 
quả; 

+ Đề xuất các giải pháp phát triển bộ sưu tầm tài liệu điện tử; 

+ Thực hiện việc vệ sinh thiết bị, bàn ghế; sắp xếp tài liệu, sách, ... ngăn nắp, 
đảm bảo vệ sinh cho toàn Thư viện và phòng Internet; 

-  Quản lý tài sản Thư viện: 

+ Xây dựng quy trình quản lý, lưu trữ khoa học đối với các kho sách, tài liệu,… 

+ Quản lý các tài sản, thiết bị của Thư viện; 

+ Chủ trì việc vệ sinh thiết bị, bàn ghế; sắp xếp tài liệu, sách, ... ngăn nắp, đảm 
bảo vệ sinh cho toàn Thư viện;       

- Tổng hợp, lập báo cáo và lưu trữ hồ sơ công việc theo quy định; 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các mảng công tác nêu trên và 
những công việc phát sinh khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 

7. Bùi Văn Chiến, chuyên viên 

- Công tác Quản trị: 

+ Tổng hợp nhu cầu về thiết bị, bảo trì – sửa chữa từ các bộ phận; tham mưu việc 
đánh giá việc kiểm kê vật tư, thiết bị và nhu cầu thiết bị thực hành, thực tập của các 
đơn vị thuộc trường; 

+ Quản lý, bảo trì, sửa chữa máy in, máy photo của các đơn vị thuộc Trường; 

+ Tham mưu, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai công tác PCCC và quản lý, 
bảo trì – sửa chữa trang thiết bị PCCC của trường. 

+ Tham mưu, đề xuất việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành 
nghề đào tạo của trường đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN. 

+ Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, lập kế hoạch kiểm định hệ thống 
chống sét, hệ thống gas (PLG), chất lượng công trình của cơ sở vật chất, trang thiết bị 
yêu cầu an toàn nghiêm ngặt VSLĐ của trường; 

+ Đầu mối tổng hợp thống kê số liệu bàn ghế phục vụ công tác học tập, máy in, 
máy photocopy. cơ sở vật chất toàn trường; 

- Công tác xây dựng cơ bản: 

+ Tham mưu báo cáo định kỳ và đột xuất về xây dựng cơ bản; 

+ Phối hợp với các đơn vị tư vấn quản lý dự án tham mưu trình tự thủ tục hồ sơ 
các công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo, 

+ Tổ chức, thực hiện việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ xây dựng cơ bản theo quy định. 

- Công tác kiểm định chất lượng GDNN – Chương trình 5S 

+ Tham mưu lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch khắc phục, nâng cấp đạt kết quả 
các tiêu chí số của tiêu chí kiểm định có liên quan lĩnh vực Hành chính – Quản trị; 

+ Tham mưu lãnh đạo phòng việc thực thi, giải pháp áp dụng chương trình 5S 
đơn vị đạt hiệu quả. 
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- Công tác khác: 

+ Trực phòng (giao nhận thiết bị giảng dạy); 

+ Phối hợp sửa chữa, lắp đặt hệ thống âm thanh, máy chiếu Projector, màn chiếu, 
bangron,...; 

+ Phối hợp, tham gia chuẩn bị, trang trí cho các lễ hội, tổ chức sự kiện của 
Trường; 

+ Hỗ trợ việc vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng Hội trường (khi anh Ngô 
Minh Thuận đi công tác); 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các mảng công tác nêu trên và 
những công việc phát sinh khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 

8. Nguyễn Khoa, cán sự 

 - Bảo trì, sửa chữa: 

+ Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo trì thiết 
bị điện, nước và công tác an toàn điện toàn trường;  

+ Xây dựng kế hoạch vệ sinh các thiết bị sử dụng điện năng toàn trường; thường 
xuyên kiểm tra cơ sở vật chất trong trường;  

+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện phát quang để đảm bảo an toàn hành lang lưới 
điện của Trường. 

+ Xây dựng kế hoạch tiết kiệm, sử dụng hiệu quả điện nước toàn trường; 

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch, lập dự trù vật tư bảo trì hàng quý; 

+ Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, quản lý hệ thống loa phát thanh, loa di động 
đảm bảo hoạt động tốt. 

+ Phối hợp anh Bùi Văn Chiến việc kiểm tra, sửa chữa các trang thiết bị PCCC. 

+ Phối hợp sửa chữa, lắp đặt hệ thống âm thanh, máy chiếu Projector, màn chiếu, 
bangron; 

+ Quản lý, đề xuất các vấn đề sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất;  

+ Theo dõi, sửa chữa hoặc đề xuất sửa chữa các bình nước uống của HS-SV trong 
trường và KTX và kiểm định mẫu nước uống, kiểm định đồng hồ điện – nước theo quy 
định.  

- Công tác khác: 

+ Quản lý tài sản: Kho 1 và 2 gần phòng B25, B34, trạm biến áp, nhà để máy phát 
điện và các thiết bị, dụng cụ hỗ trợ bảo trì điện nước; 

+ Phối hợp, tham gia chuẩn bị, trang trí cho các lễ hội, tổ chức sự kiện; 

+ Kiểm tra, cập nhật thường xuyên lịch cúp điện để thông báo và vận hành, bảo 
dưỡng, bảo trì thường xuyên máy phát điện dự phòng theo đúng quy trình; 

+ Trực phòng (giao nhận thiết bị giảng dạy); 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các mảng công tác nêu trên và 
những công việc phát sinh khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 

9. Trần Văn Trường, cán sự 

- Bảo trì, sửa chữa: 
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+ Phối hợp anh Nguyễn Khoa xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo trì thiết bị điện, 
nước toàn trường;  

+ Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch vệ sinh, bảo trì các máy điều hòa nhiệt độ 
toàn trường;  

+ Phối hợp anh Nguyễn Khoa xây dựng kế hoạch tiết kiệm, sử dụng hiệu quả 
điện nước toàn trường; 

+ Phối hợp anh Nguyễn Khoa xây dựng kế hoạch, lập dự trù vật tư bảo trì hàng 
quý; 

+ Chịu trách nhiệm chính việc kiểm tra hàng tuần trang thiết bị các giảng đường, 
các phòng học lý thuyết dãy A, B và nhà nghỉ của giáo viên để đề xuất sửa chữa kịp 
thời; 

+ Chịu trách nhiệm chính phối hợp sửa chữa, bảo trì điện nước tại Ký túc xá. 

+ Phối hợp sửa chữa, lắp đặt hệ thống âm thanh, máy chiếu Projector, màn chiếu, 
bangron; 

- Công việc khác: 

+ Quản lý tài sản: kho 3 gần phòng Văn thư và các phòng học lý thuyết tại dãy A, 
B và các giảng đường; các thiết bị, dụng cụ hỗ trợ bảo trì điện nước được giao; 

+ Chịu trách nhiệm chính việc điều phối các phòng học, giảng đường, hội trường 
(phối hợp phòng Đào tạo); 

+ Kiểm tra, theo dõi, ghi chỉ số điện – nước của toàn trường hàng ngày làm việc 
và căn tin, nhà xe HSSV .. vào ngày 24 hàng tháng. 

+ Kiểm tra, thường xuyên thay pin đồng hồ tại hội trường, phòng họp 1&2 để 
đảm bảo chính xác theo thời gian thực. 

+ Tham mưu, đề xuất phân công lịch trực và chấm công trực thiết bị của phòng. 

+ Phối hợp anh Bùi Văn Chiến nạp mực máy in của trường; 

+ Phối hợp anh Hà Bảo Quốc thường xuyên kiểm tra hệ thống camera do phòng 
quản lý; 

+ Trực phòng (giao nhận thiết bị giảng dạy); 

+ Đầu mối thống kê số liệu máy điều hòa không khí, bình lọc nước uống của toàn 
trường. 

+ Quản lý các cột cờ trong trường, thay thế, sửa chữa khi cần thiết (phối hợp với 
anh Nguyễn Khoa); 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các mảng công tác nêu trên và 
những công việc phát sinh khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 

10. Hà Bảo Quốc, chuyên viên 

- Quản trị mạng, hệ thống CNTT toàn trường: 

+ Quản trị website, Webmail và diễn đàn trường; thường xuyên kiểm tra, theo 
dõi, cập nhập các thông tin online, biểu mẫu... do đơn vị phụ trách; hàng ngày kiểm tra 
hộp thư điện tử info@dnbt.edu.vn để chuyển thông tin liên quan đến các cá nhân, tổ 
chức có liên quan; 

+ Quản lý, cấp phân quyển, hướng dẫn sử dụng phần mềm QL VB&ĐH 
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+ Quản lý cơ sở dữ liệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm QLHV&TKB; 

+ Quản lý hệ thống máy chủ Server;  

+ Quản lý máy Backup Server; 

+ Quản lý máy chủ truy cập từ xa VPN Server 

+ Quản lý máy an ninh mạng Firewall 

+ Quản lý dữ liệu công văn nội bộ & kiểm soát dữ liệu chung; 

+ Quản lý hệ thống mạng Internet, mạng Inertnet, không dây mạng Lan của 
trường; 

+ Quản lý, đăng tải tin tức và cập nhật thông tin lên website trường; 

+ Quản lý và thiết lập tài khoản Email cho toàn thể VC, NLĐ và HSSV trường; 

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển, ứng dụng và chế độ bảo mật an toàn 
CNTT của trường; 

+ Tham mưu việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý liên quan lĩnh 
vực CNTT phạm vi toàn trường. 

+ Báo cáo định kỳ theo quy định về việc thực hiện ký số của trường. 

- Công tác quản trị, thiết bị: 

+ Trực tiếp quản lý tài sản phòng máy Server; 

+ Quản lý hệ thống camera của trường (trừ Ký túc xá); 

+ Quản lý các phần mềm hỗ trợ đào tạo có bản quyền của trường; 

+ Tham mưu kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống CNTT phục vụ nhu cầu sử dụng 
và phát triển của Trường; 

+ Mua sắm vật tư, thiết bị để bảo trì, sửa chữa, nâng cấp đáp ứng nhu cầu sử 
dụng, phát triển CNTT. 

- Các công tác khác: 

+ Tham mưu việc tự đánh giá, xếp loại việc triển khai, ứng dụng CNTT theo quy 
định của UBND tỉnh; 

+ Chủ trì việc sửa chữa, cài đặt máy vi tính cho các bộ phận trong trường và các 
phòng thực hành tin học; 

+ Tham gia chuẩn bị, trang trí hội trường cho các lễ hội, tổ chức sự kiện; 

+ Quản lý máy cắt, dán Decan và chủ trì việc cắt, dán Decan; đầu mối việc thiết 
kế, in ấn băng rôn, khẩu hiệu cho việc trang trí các sự kiện; Làm thẻ viên chức, người 
lao động thuộc Trường. 

+ Quản lý, sửa chữa, bảo trì thiết bị hỗ trợ công tác giảng dạy của trường (máy 
chiếu vật thể, Projector, máy tính xách tay, màn chiếu, thiết bị âm thanh, máy quay 
phim, chụp ảnh…); 

+ Ghi hình, lưu giữ các hình ảnh hoạt động, sự kiện của toàn trường. 

+ Đầu mối tổng hợp, cập nhật, thống kê máy chiếu, máy tính, tivi và các thiết bị 
hỗ trợ đào tạo của trường. 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các mảng công tác nêu trên và 
những công việc phát sinh khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 

11. Ngô Minh Thuận, Lái xe 
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- Công tác lái xe công vụ: 

+ Quản lý trực tiếp tất cả các xe công vụ của trường; tham mưu công tác bảo trì, 
chế độ bảo hiểm, kiểm định, sửa chữa, quản lý các xe công vụ của nhà trường đảm 
bảo an toàn khi lưu thông và đúng theo các quy định hiện hành; 

+ Lái xe phục vụ các công tác của trường khi có lệnh điều xe và chỉ đạo của cấp 
trên; 

- Công tác quản trị, thiết bị: 

+ Trực tiếp quản lý tài sản và thường trực vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng 
của hội trường; 

+ Đăng tải thông tin, khẩu hiệu lên bảng điện tử; quản lý, bảo trì, sửa chữa 2 
bảng điện tử, hệ thống bảng chỉ dẫn đường và bảng hiệu của trường. 

+ Phụ trách in ấn giấy khen, chứng nhận, công nhận danh hiệu, ... của Trường 
theo quy định (trừ chứng chỉ môn học, chứng nhận đào tạo khi có yêu cầu hỗ trợ);. 

- Công tác bảo trì, sửa chữa: 

+ Chủ trì việc sửa chữa và bảo trì các thiết bị văn phòng, thiết bị phục vụ giảng 
dạy: máy chiếu, tivi; 

+ Quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống thông tin liên lạc, đường truyền cáp tivi 
toàn trường (tổng đài điện thoại, máy fax…); hỗ trợ bảo trì sửa chữa hệ thống camera 
khi có yêu cầu; 

+ Quản lý, bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng và thiết bị 
hỗ trợ đào tạo và tổ chức sự kiện. 

- Công tác khác: 

+ Phối hợp trong việc phục vụ trang trí các hoạt động tổ chức các hội nghị, hội 
thảo, tổ chức khánh tiết các ngày trọng đại, ngày lễ, khai giảng và bế giảng, lễ cấp 
bằng và các buổi sinh hoạt tập trung khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu. 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các mảng công tác nêu trên và 
những công việc phát sinh khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 

12. Nguyễn Thị Nhĩ; Nguyễn Thị Thu Anh, nhân viên cấp dưỡng 

- Thực hiện các công việc phục vụ nhu cầu ăn uống hàng ngày của học sinh dân 
tộc nội trú; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể cho học sinh dân tộc 
thiểu số theo hướng dẫn và yêu cầu của quản lý bếp ăn tập thể; 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng công tác nêu trên và những 
công việc phát sinh khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 

13. Các thành viên tổ tạp vụ và cây xanh 

13.1. Dương Thị Tự, Tổ trưởng 

- Công tác tạp vụ: 

+ Phụ trách điều phối toàn bộ các công việc tạp vụ và cây xanh của Trường; theo 
dõi, cập nhật lịch họp, hội nghị,..triển khai nhiệm vụ cho tổ khi được phân công. 

+ Phân công lịch trực, chấm công hàng tháng, theo dõi việc nghỉ phép của nhân 
viên tạp vụ và cây xanh. 
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+ Tổng hợp, đề xuất nhu cầu sửa chữa, mua sắm công cụ, dụng cụ, vật rẻ mau 
hỏng phục vụ công việc. 

+ Quản lý trực tiếp tài sản, thiết bị: 04 nhà nghĩ công vụ giáo viên, phòng họp 
01, 02 và phòng làm việc của Tổ tạp vu; 

+ Chuẩn bị chu đáo các phòng họp, hội trường khi tổ chức các cuộc họp, sự kiện 
hoặc khi có đơn vị bên ngoài thuê; quản lý tài sản của khu nhà nghỉ giáo viên, kho tạp 
vụ; 

+ Theo dõi việc quét dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, theo dõi thiết bị các phòng 
học lý thuyết khi có biến động phản hồi thông tin cho anh Trần Văn Trường để kịp 
thời kiểm tra; đảm bảo vấn đề vệ sinh của các nhà vệ sinh và tổ chức việc quét dọn 
toàn khuôn viên trong sân Trường. 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng công tác nêu trên và những 
công việc phát sinh khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 

13.2. Các nhân viên tổ tạp vụ và cây xanh (Nguyễn Thị Thanh, Lê Thị 
Hương, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Giang Thị Ngân, Võ Thị Minh Hiệp, Lê Ngọc 
Thuận) 

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh tại các khu 
vực sân trường, các phòng học lý thuyết, nhà nghỉ giáo viên, hội trường, phòng 
họp,…và công tác chăm sóc cây xanh. 

- Riêng ông Lê Ngọc Thuận: Trực tiếp quản lý tài sản tại kho đài nước, kho nhà 
máy phát cũ. 

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng công tác nêu trên và những 
công việc phát sinh khác theo sự phân công của lạnh đạo phòng. 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Mỗi viên chức, người lao động thuộc Phòng Hành chính - Quản trị: 

1. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ đã 
được phân công. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận 
trong đề xuất, tham mưu hướng giải quyết công việc.  

2. Tổng hợp, tham mưu báo cáo, lưu trữ các hồ sơ công việc, cập nhật – sưu tầm 
hồ sơ nguyên tắc trong phạm vi công việc được phân công. 

3. Công tác kiểm định mảng công việc của từng cá nhân phụ trách chủ động đề 
xuất, tham mưu hoàn thiện. 

4. Đối với những công việc có tính chất phối hợp khi được giao nhiệm vụ chính 
cần phải chủ động liên hệ với các thành viên để được hỗ trợ cùng thực hiện. Trong 
quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc không thể hoàn thành hoặc cần có 
sự hỗ trợ phải có ý kiến phản ánh kịp thời để lãnh đạo phòng xem xét; kể cả khi thực 
hiện xong công việc các thành viên phải báo cáo với lãnh đạo phòng. 

5. Do tính chất công việc, một số thành viên có thể vắng mặt tại nơi làm việc 
nhưng phải được sự đồng ý của lãnh đạo phòng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải 
tuân thủ theo nguyên tắc giải quyết từ cơ sở lên bộ phận, lên phòng và Trường. 

6. Vào lúc 16 giờ 30, thứ Sáu, hàng tuần các thành viên của phòng Hành chính – 
Quản trị tự chủ động sắp xếp, vệ sinh gọn gàng tại nơi làm việc và kiểm tra công tác 
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lưu trữ hồ sơ công việc (trừ những ngày trùng với nhà trường tổ chức hội, họp .. liên 
quan đến công tác phục vụ của phòng). 

7. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện tất cả các 
mặt công tác của phòng cho Ban Giám hiệu. 

8. Thực hiện ký văn bản, ủy quyền ký văn bản và quản lý phòng 

- Trưởng phòng có thẩm quyền ký tất cả các văn bản của phòng. Nay, ủy quyền 
cho Phó Trưởng phòng ký thay (KT) và thừa lệnh (TL) Hiệu trưởng các văn bản 
thuộc lĩnh vực công tác được phân công nêu trên để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong 
nội bộ phòng và quan hệ công tác với các bộ phận đồng cấp theo chủ trương đã được 
thống nhất;  

- Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng có trách nhiệm xét duyệt (ký nháy) văn 
bản do người dưới quyền hoặc cá nhân mình soạn thảo thuộc lĩnh vực công tác phụ 
trách trước khi trình Ban Giám hiệu trường; 

- Đối với các văn bản của nội bộ Phòng: Văn bản thuộc lĩnh vực công tác nào thì 
người đảm nhận công tác đó tham mưu soạn thảo, ký nháy (trang cuối) và trình cho 
Trưởng phòng hoặc Phó phòng phụ trách mảng công tác; 

- Đối với văn bản cấp Trường (trình Ban Giám hiệu ký): Thực hiện theo quy 
định của Trường. 

- Việc xét duyệt hoặc có ý kiến đối với đề nghị từ các bộ phận khác chuyển đến 
thực hiện theo trình tự: Người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ có ý kiến đề xuất và trình 
Trưởng phòng hoặc Phó phòng phụ trách mảng công tác xem xét, quyết định;  

- Phó Trưởng phòng sẽ quản lý điều hành bộ phận khi Trưởng phòng vắng mặt 
nếu có ủy quyền. 

9. Đối với các thành viên Tổ Tạp vụ và cây xanh 

Việc phân công nhiệm vụ sẽ do Tổ trưởng trực tiếp phân công, trình Phó phòng 
phụ trách công tác xét duyệt. 

Phân công này áp dụng kể từ ngày 23/01/2018 và là sơ sở để đánh giá xếp loại 
lao động hàng tháng, xét mức độ hoàn thành công việc. Trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ nếu có phát sinh và tùy theo mức độ công việc thì phân công này sẽ được 
thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp./. 

Nơi nhận:                         TRƯỞNG PHÒNG  
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);                         
- Các đơn vị thuộc trường (liên hệ công tác);                                              (Đã ký) 
- Các thành viên phòng HC-QT (t/h); 
- Lưu: HCQT.   
                            Võ Minh Hoàng  

 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 




