
  

  

 1 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA PHÓ 

TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CFRC TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN 
 

1. Vị trí tuyển: Phó Trưởng văn phòng đại diện CFRC tại Thái Nguyên  

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng (CFRC). 

2. Báo cáo: Trực tiếp báo cáo cho Trưởng VP Đại diện/người được giám đốc ủy quyền  

3. Địa điểm làm việc: Văn phòng Đại diện CFRC tại huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên. 

4. Hình thức làm việc: Toàn thời gian 

5. Trách nhiệm - nhiệm vụ:  

Trách nhiệm chung 

Thực hiện xuất sắc công việc của một cán bộ kĩ thuật Dự án đồng thời cộng sự với 

Trưởng văn phòng đại diện CFRC tại Tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện các trách 

nhiệm quản lí hoạt động chung của hai phòng Giao dịch Đồng Hỷ và Phú Lương của 

CFRC. 

Nhiệm vụ cụ thể như sau:  

Công việc của cán bộ kĩ thuật 

1. Làm việc với chính quyền địa phương (xã, thôn/bản) để nắm tình hình phân loại kinh 

tế hộ, lập bản đồ nghèo khổ và xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng tiềm năng; 

2. Phối hợp với Trưởng VP đại diện tổ chức mít tinh với các đối tượng tiềm năng và 

chính quyền, ban ngành có liên quan tại nơi mở hoạt động Dự án để tuyên truyền giới 

thiệu hoạt động sản phẩm của Dự án và phát động đăng kí tham gia; 

3. Tiếp tục vận động người dân địa phương tham gia, nhận danh sách đăng ký và tiến 

hành lập hồ sơ thành viên và nhập hồ sơ vào phần mềm; 

4. Tổ chức các lớp huấn luyện thành viên để kết nạp thành viên mới và thành lập nhóm, 

cụm; 

5. Chuẩn bị các mẫu biểu cho hoạt động TCVM, soạn thảo nội dung sinh hoạt cụm hàng 

tháng, tổ chức điều hành/hỗ trợ điều hành họp cụm, thực hiện các hoạt động nghiệp 

vụ TCVM và BHVM tương hỗ; 

6. Hướng dẫn thành viên lập hồ sơ, tiến hành thẩm định vốn vay, đề xuất lễ phát vốn với 

trưởng Văn phòng đại diện và lên lịch phát vốn; cùng với Trưởng VPĐD hoặc kế 

toán phát vốn đến tận tay thành viên mình quản lý. Định kỳ kiểm tra việc sử dụng vốn 

của thành viên và báo cáo tình hình lên Trưởng VPĐD. 
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7. Tổ chức thu hồi vốn, lãi và các loại phí, ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo theo 

hướng dẫn của Trưởng VPĐD. Theo dõi đường đi của luồng tiền do mình thu hồi và 

phát vay; 

8. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tuần, tháng, quý, năm; Dưới sự hỗ trợ của Trưởng 

VPĐD tổ chức lễ tổng kết hoạt động các năm tại xã được phân công quản lý. 

9. Tham gia các hoạt động khác của Dự án khi được huy động 

Công việc của Phó Trưởng Văn phòng đại diện 

1. Cộng sự với Trưởng VPĐD, tiến hành làm việc với các cơ quan ban ngành có liên 

quan tại địa phương để thiết lập trụ sở Văn phòng Dự án tại Huyện Phú Lương Sơn, 

bao gồm tìm địa điểm, mua sắm lắp đặt trang thiết bị ….. 

2. Dưới sự hướng dẫn của CFRC, cùng Trưởng VPĐD khảo sát nhanh thông qua làm 

việc với chính quyền và hội phụ nữ địa phương để lập nên bản đồ Phát triển Dự án 

tiềm năng, trên cơ sở đó lập kế hoạch hoạt động ba năm và hàng năm 

3. Hỗ trợ các cán bộ kĩ thuật trong Dự án tổ chức các cuộc mít tinh triển khai Dự án tại 

cấp xã, thôn và hỗ trợ/giám sát các khóa đào tạo huấn luyện thành viên 

4. Thẩm định những hồ sơ thông tin thành viên, hồ sơ vay vốn do cán bộ kĩ thuật trình. 

Hỗ trợ Trưởng VPĐD phát vốn đến tận tay thành viên. 

5. Phối hợp với cán bộ kĩ thuật tổ chức các cuộc mít tinh tổng kết hàng năm tại cấp xã. 

6. Tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động tại cụm và thành viên để nắm 

bắt tình hình hoạt động tại cơ sở. Báo cáo kịp thời những phát sinh tại cơ sở lên 

Trưởng VPĐD/Người được Giám đốc ủy quyền. 

7. Dự thảo các báo cáo sơ tổng kết hoạt động 6 tháng, 12 tháng. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm công việc được giao khi Trưởng 

VPĐD vắng mặt. 

9.  Tham gia các hoạt động khác khi CFRC yêu cầu 

 

6. Yêu cầu công việc 

6.1 Kiến thức: 

Hiểu biết về các chương trình, chính sách về xóa đói giảm nghèo của chính phủ, hiểu biết 

về hoạt động TCVM, BHVM, phát triển sinh kế, vai trò và kết quả của hoạt động 

TCVM, BHVM trong xóa đói giảm nghèo.  

Có kiến thức về quản lí hoạt động phát triển, phương pháp tiếp cận động đồng. 

Có kiến thức về kế toán tài chính, quản lí kinh tế; 
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6.2 Kỹ năng: 

1. Có kỹ năng giao tiếp tốt, lịch thiệp, ôn hòa, thân thiện 

2. Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và viết báo cáo 

3. Kỹ năng quan sát, phát hiện vấn đề, tổng hợp, phân tích và khái quát vấn đề, bảo mật. 

4. Kĩ năng làm việc nhóm và làm việc với người nghèo. 

5. Thành thạo vi tính, word, excel, internet, … 

6.3 Yêu cầu về đào tạo: 

1. Tốt nghiệp Đại học chính quy về Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, quản lí 

kinh tế, kế toán hoặc các lĩnh vực có liên quan. 

2. Đã được đào tạo (có chứng nhận) hoặc và có năng lực tiếp thu đào về quản lý hoạt động 

tài chính vi mô, kế toán tài chính vi mô và bảo hiểm vi mô, quản lí phát triển doanh 

nghiệp. 

3. Đạt kì thi tuyển của CFRC. 

6.4 Yêu cầu kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng làm các công việc có liên quan tới tài chính vi 

mô, ngân hàng, am hiểu cộng đồng. Có khả năng đúc rút kinh nghiệm trong công việc 

hàng ngày. Kinh nghiệm lập báo cáo. Nếu chưa kinh qua thực tế, ứng cứ viên được 

CFRC tổ chức cho đi học tập và thực hành tại các địa phương nơi có Dự án TCVM 2- 3 

tháng và có báo cáo thu hoạch đạt yêu cầu sẽ đươc xem xét tuyển chọn. 

6.5  Hành vi thái độ: Có ý thức và kỹ năng làm việc với người nghèo, dân tộc thiểu số và 

nhóm yếu thế; xây dựng & tuân thủ văn hóa tổ chức và kỷ luật nghề nghiệp. Chịu được 

áp lực công việc cao. Có ý thức tổ chức kỉ luật. 

6.6 Ưu tiên: Ứng cử viên là người địa phương, có sẵn phương tiện đi lại, kĩ năng tin học tốt. 

7. Đầu ra: Sau ba tháng được đào tạo nghề nghiệp và có thể làm việc độc lập, ứng cử viên 

đạt yêu cầu sẽ được tiếp nhận vào làm việc như một cán bộ kỹ thuật. UCV chức danh 

Phó trưởng VPĐD có thời gian tập sự công việc quản lý  trong thời gian 6 tháng. Kết quả 

đánh giá, nếu đạt yêu cầu sẽ được bổ nhiệm là phó trưởng VPĐD của CFRC tại 1 tỉnh. 

8. Cơ hội: Được tham gia các khóa đào tạo, hội nghị hội thảo trong ngoài nước theo phân 

công của tổ chức. 

9. Chế độ đãi ngộ: 

Lương và các chế độ khác dựa theo những quy định của pháp luật và mặt bằng thị 

trường, trên cơ sở trình độ, năng lực, kinh nghiệm và được cập nhật, thỏa thuận giữa hai 

bên.  


