
 

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Dự án “Tăng cường năng lực và giảm nghèo bền vững” tỉnh Điện Biên  

Vị trí công việc: Cán bộ kỹ thuật 

Địa điểm làm việc: Phòng giao dịch STU Tuần Giáo hoặc Mường Ảng 

Hình thức làm việc: Toàn thời gian 

Chỉ tiêu: 05 người 
 

Vị trí/vai trò của CBKT tại Dự án 

Cán bộ kỹ thuật là cầu nối giữa Dự án với thành viên trong một khu vực được phân công; là đại diện 

cho Dự án đem các sản phẩm dịch vụ tài chính phù hợp nhằm hỗ trợ những người có thu nhập thấp 

vượt qua được những khó khăn tài chính của họ; đề xuất hồ sơ vay vốn của thành viên, bảo đảm cho 

vay nhanh cũng như hoàn vay đúng hạn. 

Mục tiêu công việc 

 Sau 03 năm làm việc, CBKT cần phát triển được từ 300-350 khách hàng ròng có dư nợ. 

 Sau 05 năm làm việc,  CBKT cần đạt tới ổn định khách hàng ở mức 350 khách có dư nợ từ 3 

tỷ đồng trở lên. 

Nhiệm vụ cụ thể  

1. Cùng Trưởng phòng làm việc với chính quyền xã và các bản để tổ chức giới thiệu Dự án; 

2. Khảo sát lập bản đồ các cụm tiềm năng để xác định rõ nhu cầu hỗ trợ tài chính trong khu vực 

được phân công phụ trách; 

3. Tổ chức tuyên truyền vận động khách hàng tiềm năng tham gia Dự án;; 

4. Khảo sát lập hồ sơ thành viên, xác định rõ nhu cầu tín dụng, tiết kiệm. Hỗ trợ khách hàng làm hồ 

sơ thủ tục vay vốn: thăm hộ gia đình, thẩm định năng lực hoàn trả, thu thập các dữ liệu quan trọng về 

hộ gia đình và người bảo lãnh vay; 

5. Tổ chức thành lập nhóm/cụm và và tập huấn cho thành viên; 

6. Phân tích các đơn,Hợp đồng tín dụng và đề xuất với Trưởng phòng giao dịch/Người có thẩm 

quyền phê duyệt; 

7. Tổ chức phát vốn; 

8. Tổ chức công việc thu tiền tại các điểm giao dịch ở cơ sở, đảo đảm các khoản vay được trả đúng 

thời hạn, bằng mọi cách ngăn ngừa và không để chậm trả xảy ra. 

9. Thăm thành viên sau nhận vốn, thường xuyên gặp gỡ các thành viên để có thể xây dựng được 

một mối quan hệvà đánh giá được nhu cầu. Tư vấn cho họ sử dụng vốn một cách hiệu quả nếu cần; 

gợi mở, trả lời và giải quyết thắc mắc của thành viên; 

10. Ghi nhật ký công việc hàng ngày theo yêu cầu, ghi báo cáo năng suất chất lượng công việc hàng 

kỳ, dự phát vốn…). Hàng tháng, cung cấp thông tin (báo cáo theo mẫu) cho đối tác cấp xã nơi mình 

được giao quản lý; 

11. Cộng sự với Trưởng phòng và Cán bộ đào tạo, hàng năm tổ chức các khóa đào tạo cho nhóm 

trưởng, cụm trưởng; 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 


