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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý bảo trì công trình giao thông 

và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng năm 2022 
 

 
Căn cứ Công văn số 9440/UBND-THKH ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Ban Quản 

lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công 

cộng; Công văn số 10301/UBND-THKH ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc điều chỉnh hình thức tuyển dụng tại Công văn số 9440/UBND- 

THKH ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh. 

Căn cứ Văn bản số 1423/SNV-CCVC ngày 04/7/2022 của Sở Nội vụ 

Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức thuộc Ban Quản lý bảo trì công trình 

giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng trực thuộc Sở 

GTVT Thanh Hóa. 

Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải 

hành khách công cộng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 người 

2. Vị trí việc làm/chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng: 

- Vị trí Điều hành, quản lý dự án (chức danh Kỹ sư hạng III, mã số 

V.05.02.07): 01 người; 

- Vị trí Giám sát thi công (chức danh Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07): 

01 người; 

- Vị trí Quản lý hoạt động bảo trì và tuần kiểm (chức danh Kỹ sư hạng III, 

mã số V.05.02.07): 03 người; 

- Vị trí Điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng: 16 người; 

trong đó: 

+ Chức danh Kỹ sư hạng III (V.05.02.07): 06 người. 

+ Chức danh Chuyên viên (01.003): 09 người. 

+ Chức danh Cán sự (01.004): 01 người. 

- Vị trí Quản lý chất lượng (chức danh Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07): 

01 người. 

- Vị trí Kế hoạch - Kỹ thuật (chức danh Chuyên viên, mã số 01.003): 

01 người; 
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- Vị trí Tài chính - Kế toán (chức danh Kế toán viên, mã số 06.031): 

03 người. 

- Vị trí Thủ quỹ (kiêm Văn thư), chức danh Chuyên viên, mã số 01.003: 

01 người. 

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển 

3.1. Điều kiện tiêu chuẩn chung 

Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Cụ thể: 

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển vào viên chức: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; 

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí 

việc làm cần tuyển; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; 

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. 

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết 

định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

3.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau: 

- Vị trí Điều hành, quản lý dự án (chức danh Kỹ sư hạng III, mã số 

V.05.02.07): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của 

chức danh kỹ sư hạng III theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN- 

BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ. Trong đó, 

yêu cầu về trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành 

hoặc chuyên ngành: Xây dựng cầu đường, xây dựng cầu hầm, kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông, kỹ thuật xây dựng công trình thủy, công nghệ kỹ thuật 

xây dựng cầu đường, công trình xây dựng, đóng tàu thủy, kinh tế giao thông, 

kinh tế xây dựng; đồng thời, có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

chuyên môn về: Đấu thầu, quản lý dự án, giám sát xây dựng. 

- Vị trí Giám sát thi công (chức danh Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07): 

Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh kỹ sư 

hạng III theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 
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01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu về 

trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên 

ngành: Xây dựng cầu đường, xây dựng cầu hầm, kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông, kỹ thuật xây dựng công trình thủy, công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu 

đường, công trình xây dựng, đóng tàu thủy, kinh tế giao thông, kinh tế xây 

dựng; đồng thời, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về giám sát xây 

dựng hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động giám sát. 

- Vị trí Quản lý hoạt động bảo trì và tuần kiểm (chức danh Kỹ sư hạng III, 

mã số V.05.02.07): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học 

của chức danh kỹ sư hạng III theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT- 

BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ. 

Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 

ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng cầu đường, xây dựng cầu hầm, kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông, kỹ thuật xây dựng công trình thủy, công nghệ 

kỹ thuật xây dựng cầu đường, công trình xây dựng, đóng tàu thủy, kinh tế giao 

thông, kinh tế xây dựng; đồng thời, có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ 

chuyên môn về giám sát xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động giám 

sát. 

- Vị trí Điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng: 

+ Đối với chức danh Kỹ sư hạng III, mã số V05.02.07: Đảm bảo tiêu 

chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh kỹ sư hạng III theo 

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là 

có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng 

cầu đường, xây dựng cầu hầm, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kỹ thuật 

xây dựng công trình thủy, công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường, công trình 

xây dựng, đóng tàu thủy, kinh tế giao thông, kinh tế xây dựng; đồng thời, có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về giám sát xây dựng hoặc chứng 

chỉ hành nghề hoạt động giám sát. 

+ Đối với chức danh Chuyên viên, mã số 01.003: Đảm bảo tiêu chuẩn về 

trình độ đào tạo của chức danh chuyên viên theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV 

ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là có bằng 

tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng cầu đường, 

xây dựng cầu hầm, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy, công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường, công trình xây dựng, 

đóng tàu thủy, kinh tế giao thông, kinh tế xây dựng, vận tải kinh tế đường bộ và 

thành phố, kế toán, tài chính - ngân hàng, quản lý nhà nước, tâm lý học. 

+ Đối với chức danh Cán sự, mã số 01.004: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình 

độ đào tạo của chức danh cán sự theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng cầu đường, 

kế toán, kế toán doanh nghiệp sản xuất. 

- Vị trí Quản lý chất lượng (chức danh Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07): 
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Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh kỹ sư 

hạng III theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 

01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu về 

trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên 

ngành: Xây dựng cầu đường, xây dựng cầu hầm, kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông, kỹ thuật xây dựng công trình thủy, công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu 

đường, công trình xây dựng, đóng tàu thủy, kinh tế giao thông, kinh tế xây 

dựng; đồng thời, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về giám sát xây 

dựng hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động giám sát. 

- Vị trí Kế hoạch - Kỹ thuật (chức danh Chuyên viên, mã số 01.003): Đảm 

bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh chuyên viên theo Thông tư số 

02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu về trình độ 

đào tạo là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: 

Xây dựng cầu đường, xây dựng cầu hầm, kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông, kỹ thuật xây dựng công trình thủy, công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu 

đường, công trình xây dựng, đóng tàu thủy, kinh tế giao thông, kinh tế xây dựng, 

vận tải kinh tế đường bộ và thành phố, kế toán, tài chính - ngân hàng, kinh tế, 

luật kinh tế. 

- Vị trí Tài chính - Kế toán (chức danh Kế toán viên, mã số 06.031): Đảm 

bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kế toán 

viên theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch 

công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Trong đó yêu cầu về 

trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên 

ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán. 

- Vị trí Thủ quỹ (kiêm Văn thư), chức danh Chuyên viên, mã số 01.003: 

Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh chuyên viên theo Thông 

tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu về 

trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên 

ngành: Tài chính - ngân hàng, kế toán, quản lý hành chính, luật hành chính, văn 

thư. 

(Có bản mô tả công việc vị trí việc làm kèm theo) 

4. Hình thức tuyển dụng 

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng: 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại 

Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người 

dự tuyển được tham dự vòng 2. 

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến 

thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp 

cần tuyển. 
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+ Thời gian thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi 

có không quá 15 phút chuẩn bị). 

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. 

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

5. Hồ sơ tham gia dự tuyển 

Cá nhân có nhu cầu tham gia dự tuyển phải có hồ sơ dự tuyển, gồm các 

giấy tờ, tài liệu sau: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (dán ảnh 4x6 cm); 

- 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận. 

(Lưu ý: Mỗi người chỉ được đăng ký vào 01 vị trí tuyển dụng trong kỳ xét 

tuyển. Thí sinh không được sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã nộp khi hết hạn nộp hồ sơ. Hồ 

sơ đăng ký dự tuyển không trả lại). 

Cá nhân phải khai đầy đủ và trung thực, sau khi ứng viên trúng tuyển phải 

hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trường hợp người 

trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi 

gian lận trong việc kê khai thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan 

có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng 

chỉ không đúng quy định thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ, không được đăng 

ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại đơn vị và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phí tuyển dụng 

- Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày kể ngày thông báo tuyển dụng 

công khai trên thông tin đại chúng, trong giờ hành chính các ngày làm việc từ 

ngày 01/8/2022 đến ngày 30/8/2022. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và 

điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng. Số 13 đường Hạc Thành, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại 

0915364550 (người tiếp nhận hồ sơ); đồng chí Nguyễn Văn Nam, trưởng phòng 

tổng hợp hành chính, điện thoại: 0913390398 

- Phí tuyển dụng: Thực hiện theo Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức 

thu phí: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng chẵn trên 

một hồ sơ đăng ký dự tuyển). 

7. Thời gian và địa điểm xét tuyển 

Kỳ xét tuyển viên chức của Ban dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian 

20/9/2022 - 25/9/2022, tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ nêu trên. 
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Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trên trang thông tin điện 

tử https://sgtvt.thanhhoa.gov.vn của Sở GTVT Thanh Hóa, Trụ sở làm việc của 

Ban và trực tiếp tới từng ứng viên đạt yêu cầu tại Vòng 1. 

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Ban Quản lý 

và bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công 

cộng và được đăng trên Báo Thanh Hóa, trang thông tin điện tử của Sở GTVT 

Thanh Hóa và được niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Ban./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở GTVT Thanh Hóa (để báo cáo): 

- Báo Thanh Hóa (để phối hợp); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT, THHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Trần Nhật Thành 

https://sgtvt.thanhhoa.gov.vn/
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BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

(Kèm theo Thông báo số /TB-BQLBT ngày tháng 7 năm 2022 của Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải 

hành khách công cộng) 
 
 

 

TT 
Tên vị trí 

việc làm 

 

Mô tả vị trí công tác 
 

Mã ngạch cần tuyển 

 

Số lượng 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
Điều hành, 

quản lý dự án 

- Đề xuất lựa chọn các nhà thầu trong quá trình thi công; 
- Lập các báo cáo liên quan đến quá trình thi công xây dựng các dự 

án; 

- Quản lý thi công xây dựng công trình theo các quy định hiện hành 

của pháp luật và theo hợp đồng xây dựng (bao gồm cả khối lượng, 

chất lượng và tiến độ thi công) từ khi có hợp đồng thi công xây 

dựng đến khi công trình xây dựng hoàn thành bàn giao cho người sử 

dụng; 

- Theo dõi kiểm tra, nghiệm thu vật tư thiết bị trước khi đưa vào sử 

dụng cho công trình; 

- Xử lý kịp thời các phát sinh ngoài hiện trường; 
- Nghiệm thu khối lượng, chất lượng công việc xây dựng hoàn 

thành; 

- Kiểm tra hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán khối lượng hoàn 

thành, báo cáo, đề xuất bàn giao công trình xây dựng hoàn thành 

cho người sử dụng. 

 

 

 

 

 

 

 
Kỹ sư hạng III (V.05.02.07) 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

2 

 

 

 
Giám sát thi 

công 

- Giám sát thi công xây dựng công trình theo các quy định hiện hành 

của pháp luật và theo hợp đồng xây dựng; 

- Theo dõi kiểm tra, nghiệm thu vật tư thiết bị trước khi đưa vào sử 

dụng cho công trình; 

- Xử lý kịp thời các phát sinh ngoài hiện trường; Nghiệm thu khối 

lượng, chất lượng công việc xây dựng hoàn thành; 

- Kiểm tra hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán khối lượng hoàn 

thành, báo cáo, đề xuất bàn giao công trình xây dựng hoàn thành 
cho người sử dụng. 

 

 

 
 

Kỹ sư hạng III (V.05.02.07) 

 

 

 

1 
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TT 
Tên vị trí 

việc làm 

 

Mô tả vị trí công tác 
 

Mã ngạch cần tuyển 

 

Số lượng 

 

3 

Quản lý hoạt 

động bảo trì 

và tuần kiểm 

Thực hiện công tác quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống công trình 

giao thông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; 

thực hiện giải pháp an toàn giao thông liên quan đến kết cấu hạ tầng 

giao thông trên địa bàn tỉnh. 

 

Kỹ sư hạng III (V.05.02.07) 

 

3 

 

 
4 

 
Điều hành 

hoạt động vận 

tải hành khách 

công cộng 

 
- Điều hành các hoạt động vận tải hành khách công cộng; 
- Quản lý, giám sát đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành 

khách công cộng. 

 
- Kỹ sư hạng III (V.05.02.07); 

- Chuyên viên (01.003); 

- Cán sự (01.004) 
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1 

 
 

5 

 
Vị trí Quản lý 

chất lượng 

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng; 
- Tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế và 

dự toán xây dựng; 

- Tham gia xử lý kỹ thuật hiện trường; 
- Thẩm định giá xây dựng. 

 
 

Kỹ sư hạng III (V.05.02.07) 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 
Vị trí Kế 

hoạch - Kỹ 

thuật 

- Tham mưu thực hiện các công tác lập, trình duyệt, báo cáo kế 

hoạch thực hiện các dự án hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Trong 

đó xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn 

hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực 

hiện. 

- Tham mưu thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây 

dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh 

quan, môi trường, phòng chống cháy nổ liên quan đến xây dựng 

công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo 

quy định; Tham mưu cho Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo phòng về công tác 

tổ chức lựa chọn nhà thầu; Dự thảo hợp đồng. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

 

 

 

 

 
Chuyên viên (01.003). 

 

 

 

 

 
1 
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TT 
Tên vị trí 

việc làm 

 

Mô tả vị trí công tác 
 

Mã ngạch cần tuyển 

 

Số lượng 

 

 

 

7 

 

 

 
Tài chính - Kế 

toán 

- Quản lý các nguồn vốn đầu tư, theo dõi thực hiện, thanh lý, quyết 

toán vốn đầu tư của các dự án được giao phụ trách. 

- Lập các báo cáo tài chính kế toán. 

- Lập kế hoạch vốn hàng năm. 
- Xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế tiết 

kiệm chống lãng phí. 

- Kế toán chi phí ban quản lý, thuế TNCN, bảo hiểm. 

- Kế toán dự án; Quyết toán dự án công trình hoàn thành đưa vào sử 

dụng. 

 

 

 
 

Kế toán viên (06.031) 

 

 

 

3 

 

 

8 

 
 

Thủ quỹ 

(kiêm Văn 

thư) 

- Theo dõi, thu chi, quản lý quỹ tiền mặt. 
- Tiếp nhận, vào số, lưu trữ công văn, tài liệu đến, đi. Chuyển công 

văn đến các phòng sau khi có ý kiến của lãnh đạo, gửi công văn đi. 

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu của Ban quản lý khi đủ điều kiện 

đưa vào lưu trữ. 

- Quản lý, bảo vệ con dấu cơ quan. Một số công việc hành chính 

phục vụ khác. 

 

 
 

Chuyên viên (01.003) 

 

 

1 

 


