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BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH STU MƯỜNG ẢNG 

 

1. Vị trí tuyển: Trợ lí Trưởng Phòng Giao dịch STU Mường Ảng 

Đơn vị chủ quản: Chương trình CMF, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài 

chính Cộng đồng (CFRC). 

2. Báo cáo: Trực tiếp báo cáo công việc hàng ngày cho Trưởng VP Đại diện/người 

được giám đốc ủy quyền về kết quả hoạt động chương trình tại STU3 Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên, những vướng mắc gặp phải và giải pháp đã tiến hành của bản thân 

cũng như các đề suất tiếp theo. .   

3. Địa điểm làm việc: Văn phòng Đại diện CFRC tại huyện Mường Ảng. 

4. Hình thức làm việc: Toàn thời gian 

5. Chỉ tiêu: 01 (một) người 

6. Trách nhiệm - nhiệm vụ:  

 Nhiệm vụ chung:  

- Giúp Trưởng văn phòng Đại diện về toàn bộ công tác quản lý, điều hành hoạt động 

của PGD theo đúng chính sách, quy trình, thủ tục quy định của CMF phù hợp với 

pháp luật. 

- Với sự trợ giúp của Trưởng VPĐD tiến hành lập kế hoạch kinh doanh của Phòng 

hàng năm, quý, tháng theo sự phân công của cấp có thẩm quyền để tổng hợp chung 

cho toàn STU3. Tổ chức thực hiện thành công các hoạt động này tại đơn vị mình 

phụ trách. 

- Cộng sự với Trưởng VPĐD, xây dựng mối quan hệ với chính quyền và ban ngành 

địa phương, tạo thuận lợi cho chương trình CMF hoạt động trôi chảy và tăng vị thế 

của tổ chức. 

7. Nhiệm vụ cụ thể 

- Lập kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch chi tiết hàng quý, tháng của phòng và 

quản lý thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm để kịp thời điều chỉnh; 

- Trực tiếp tổ chức khảo sát, tuyên truyền mở rộng thành viên tại các xã hiện hành 

và đề xuất mở xã mới để Giám đốc xem xét quyết định; 
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- Phối hợp với Trưởng VPĐD, làm việc với Lãnh đạo địa phương về mở xã mới, tổ 

chức mít tinh xã, xóm/bản để giới thiệu chương trình và vận động thành viên tham 

gia; 

- Chịu trách nhiệm quản lý các cán bộ được giao, lắng nghe ý kiến cán bộ và người 

dân để có những giải pháp kịp thời đúng đắn thúc đẩy Chương trình phát triển theo 

đúng hướng. Quan tâm tới điều kiện làm việc và kịp thời hỗ trợ cán bộ giải quyết 

các khó khăn trong pham vi quản lý, sẵn sàng đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp 

trong cùng đơn vị STU; 

- Kiểm tra và đề xuất Trưởng VPĐD phê duyệt các khoản rút tiết kiệm có mức gửi 

trên 5,000,000đ trở lên. Trực tiếp phê duyệt các khoản tiết kiệm dưới 5,000,000đ; 

- Chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt cho vay tất cả các khoản vốn vay được 

Trưởng văn phòng đại diện ủy quyền; 

- Hàng tháng có kế hoạch thăm ít nhất 5 người vay vốn để xem xét sử dụng vốn và 

tư vấn cho người vay, thông qua đó cũng đánh giá được sự làm việc của cán bộ kỹ 

thuật; 

- Kiểm soát chặt chẽ việc trả vốn trong từng ngày giao dịch để nắm được các trường 

hợp chậm trả ngay kì mới phát sinh, bàn bạc cách xử lý và hỗ trợ thu hồi với các 

cán bộ phụ trách cụm có TV trả chậm. Hỗ trợ cán bộ khi họ gặp khó khăn; 

- Tham dự thu kỳ Kiểm tra giám sát tất cả các hoạt động vay trả vốn tại các cụm, 

mỗi tháng kiểm tra sổ/thẻ vốn của thành viên ít nhất 3 cụm, bảo đảm trong năm tất 

cả các cụm đều được đối chiếu sổ sách 1 lần. 

- Quý 1 hàng năm, phối hợp với cán bộ đào tạo, tổ chức đào tạo cán bộ cụm; 

- Tổ chức họp giao ban thường kì mỗi tuần 1 lần vào sáng thứ bẩy để đánh giá công 

việc và lập kế hoạch tuần tiếp theo. Trường hợp ngày giao ban trùng với ngày giao 

dịch thì xếp sắp chuyển sang hôm trươc hoặc sau ngày kết thúc giao dịch; 

- Dưới sự hướng dẫn của Trưởng VPDD, hàng năm tổ chức sơ tổng kết hoạt động 

toàn phòng và toàn Chương trình; 

- Lập các loại báo cáo thường kì tuần, kì, tháng, quý năm theo yêu cầu của Trưởng 

VPDD. Kiểm tra báo cáo hàng tháng của cán bộ phụ trách xã để gửi cho các xã 

đầy đủ đúng hạn; 

- Phối hợp với Trưởng VPĐD, tiến hành kiểm két thường kì sau 1 ngày khi kết thúc 

các giao dịch tại kì  1 đầu tháng và vào ngày cuối cùng của tháng. Lập biên bản 

với đầy đủ chữ kí của các bên liên quan. 

- Cuối hàng ngày , ghi và theo dõi kiểm tra nhắc nhở việc ghi chép của cán bộ trong 

phòng vào các files: Nhật ký công việc, Kế hoạch tháng, Năng suất cán bộ  



3 

 

- Dưới sự hỗ trợ của Trưởng VPĐD, hàng tháng tổ chức soát xét chấm điểm KPIs 

và xếp hạng hoàn thành kế hoạch làm cơ sở trả lương. Sáu tháng dà soát chấm 

điểm xếp hạng thưởng hoàn thành kế hoạch của cán bộ, đề xuất Trưởng VPDD 

trình giám đốc ra quyết định; 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của tổ chức./. 

 


