
ĐỀ ÁN 

Vị trí việc làm của Trường Cao đẳng nghề An Giang 

 

 

Phần I 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của Trường 

Cao đẳng nghề An Giang  

1.1. Tên đơn vị 

- Tên: Trường Cao đẳng nghề An Giang. 

- Địa chỉ: Số 841 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang. 

- Điện thoại: 02963.953739. 

- Ngày thành lập: Ngày 31 tháng 01 năm 2007. 

1.2. Vị trí, chức năng 

Trường Cao đẳng nghề An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, chịu sự quản lý về tổ chức, hành chính của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang và sự quản lý Nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

Trường Cao đẳng nghề An Giang có nhiệm vụ tổ chức đào tạo nguồn nhân 

lực với nhiều ngành nghề phù hợp với nhu cầu trong sản xuất, dịch vụ ở các 

trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp (sau đây gọi chung là dạy nghề), nhằm trang 

bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo; có 

sức khoẻ, đạo đức lương tâm nghề nghiệp; có ý thức kỷ luật, tác phong công 

nghiệp; tạo điều kiện tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các trình 

độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. 

1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1.3.1. Nhiệm vụ 

a) Tổ chức đào tạo nghề nghiệp (tổ chức hoạt động dạy và học) nhằm trang 

bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để có thể 

tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khóa học hoặc để 

nâng cao trình độ nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. 
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b) Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào 

tạo đối với ngành nghề được phép đào tạo. 

c) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh trình độ cao đẳng, 

trung cấp và sơ cấp và các lớp đào tạo nghề. 

d) Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, 

cấp bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

đ) Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ 

về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định 

của pháp luật. 

e) Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo 

quy định của pháp luật. 

g) Hợp tác Quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học theo 

quy định của Chính phủ. 

h) Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học  

trong tổ chức  đào tạo nghề nghiệp. 

i) Tổ chức cho giáo viên cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt 

động xã hội. 

k) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo 

dục nghề nghiệp, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào giảng dạy và 

các hoạt động khác. 

l) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường 

theo quy định của pháp luật. 

m) Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. 

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

1.3.2. Quyền hạn 

a) Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà 

trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp, quy hoạch phát 

triển mạng lưới trường cao đẳng và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh An 

Giang và khu vực. 

b) Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy 

định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

c) Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức 

được quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của trường; quyết định bổ nhiệm 

các chức vụ từ trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống. 

d) Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, 

giáo trình đào tạo, tổ chức thực tập. Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, 
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giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn giáo dục nghề nghiệp với việc làm và thị 

trường lao động. 

đ) Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất của trường, chi cho các hoạt động giáo dục nghề nghiệp và bổ sung nguồn 

tài chính của trường. 

e) Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật. 

1.4. Cơ cấu tổ chức 

Căn cứ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức lại Trường Cao đẳng nghề An 

Giang; Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Chiến lược phát triển Trường Cao 

đẳng nghề An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030. 

Trường Cao đẳng nghề An Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

công nhận trường Hạng I theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 

năm 2022, nhà trường có cơ cấu tổ chức như sau: 

- Lãnh đạo nhà trường: 01 Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng; 

- Có 12 Phòng, Khoa, gồm 06 phòng chức năng và 06 khoa chuyên môn:  

+ Phòng Tổ chức - Hành chính: 09 viên chức (01 Trưởng phòng, 01 Phó 

trưởng phòng, 07 viên chức) và 11 hợp đồng lao động; 

+ Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học: 10 viên chức (01 Trưởng phòng, 

02 Phó trưởng phòng, 07 viên chức); 

+ Phòng Tài chính - Kế toán: 07 viên chức (01 Trưởng phòng, 01 Phó 

trưởng phòng, 05 viên chức); 

+ Phòng Quản trị - Thiết bị: 12 viên chức (01 Trưởng phòng, 02 Phó 

trưởng phòng, 09 viên chức) và 07 hợp đồng lao động; 

+ Phòng Công tác học sinh sinh viên - Quan hệ doanh nghiệp và Hợp tác 

quốc tế: 09 viên chức (01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 07 viên chức); 

+ Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng: 07 viên chức (01 trưởng phòng, 

01 Phó trưởng phòng, 05 viên chức); 

+ Khoa Điện: 38 viên chức (01 trưởng khoa, 02 Phó Trưởng khoa, 35 viên 

chức); 

+ Khoa Kinh tế - Du lịch - Công nghệ thời trang: 35 viên chức (01 trưởng 

khoa, 02 Phó Trưởng khoa, 32 viên chức); 

+ Khoa Cơ Khí: 49 viên chức (01 trưởng khoa, 02 Phó Trưởng khoa, 46 

viên chức); 
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 + Khoa Công nghệ thông tin: 20 viên chức (01 trưởng khoa, 01 Phó 

Trưởng khoa, 18 viên chức); 

+ Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp: 35 viên chức (01 trưởng khoa, 02 

Phó Trưởng khoa, 32 viên chức); 

+ Khoa Xây dựng: 12 viên chức (01 trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa, 10 

viên chức). 

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Trường Cao đẳng nghề An Giang. 

1.5. Cơ chế hoạt động 

Hoạt động theo quy chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, theo Luật 

Giáo dục nghề nghiệp, Luật Viên chức và các văn bản chỉ đạo của ngành. 

Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; báo cáo, đánh giá kết quả thực 

hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; 

Thành lập các phòng chức năng, khoa chuyên môn và các hội đồng tư vấn 

trong nhà trường; bổ nhiệm trưởng phòng, khoa; phó trưởng phòng, khoa; giám 

đốc, phó giám đốc trung tâm; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình 

cấp có thẩm quyền quyết định; Quản lý giảng viên, nhân viên; quản lý chuyên 

môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giảng viên, nhân viên; thực 

hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giảng viên, nhân viên; ký hợp đồng 

làm việc theo quy định của Nhà nước. 

1.6. Cơ chế tài chính 

Trường Cao đẳng nghề An Giang được phân loại là đơn vị sự nghiệp công 

tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Quyết định số 897/QĐ-UBND 

ngày 04 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt giao 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng nghề An 

Giang giai đoạn 2022 - 2026. 

1.7. Cơ sở vật chất 

Trường có diện tích đất 93.431m2: hệ thống phòng học (5.280m2), hội 

trường, giảng đường diện tích 2.641m2, xưởng thực hành (13.176m2), khối 

phòng thí nghiệm 13 phòng, diện tích 815m2 đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu 

đào tạo. Các hạng mục công trình hiện nay đều theo thực hiện theo đúng công 

năng thiết kế, phù hợp với quy mô đào tạo, trình độ nghề, bao gồm: 

- Khu hiệu bộ: 2.000m2. 

- Khu thể thao 2.587m2, có nhà thi đấu đa năng. 

- Khu I: Thư viện 1.513m2 được trang bị đầy đủ theo chuẩn quy định.  

- Khu II: Bố trí căn tin phục vụ đảm bảo nguyên tắc an toàn vệ sinh thực 

phẩm, phòng y tế được trang bị cơ bản các thiết bị, đầy đủ cơ số thuốc chăm sóc 

sức khoẻ ban đầu đối với người học.  
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- Khu Xưởng thực hành III tầng: bố trí thực hành cho các nghề đào tạo (trừ 

nghề may và nghề xây dựng bố trí xưởng riêng bên ngoài xưởng III tầng). 

- Khu Ký túc xá: Diện tích 16.124m2, đảm bảo sức chứa 1.700 người, đáp 

ứng tốt trên 80% nhu cầu về chỗ ở. 

Cơ sở vật chất hiện nay cơ bản đáp ứng cho công tác đào tạo của trường. 

Nhà trường đã tập trung ưu tiên đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, mô 

hình, máy móc để đào tạo thực hành cho các nghề theo hướng đồng bộ, từng 

bước hiện đại, tập trung ưu tiên cho các nghề trọng điểm quốc gia, các nghề có 

nhu cầu xã hội cao (Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Quản trị Nhà hàng khách 

sạn...) nguồn vốn chủ yếu từ Trung ương và ngân sách của tỉnh hằng năm. 

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của Trường Cao đẳng nghề 

An Giang 

2.1. Yếu tố bên ngoài 

2.1.1. Thời cơ 

Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, quá trình quốc tế hóa sản xuất, 

ứng dụng khoa học công nghệ và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng 

theo hướng quốc tế hóa nguồn nhân lực. Hội nhập mở ra khả năng di chuyển lao 

động giữa các nước đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng nghề cao, có năng 

lực làm việc trong môi trường quốc tế với những điều kiện tiêu chuẩn do thị 

trường lao động xác định. Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng về giáo dục đang 

diễn ra ở quy mô toàn cầu tạo cơ hội thuận lợi để tiếp cận với các xu thế mới, tri 

thức mới, các chuẩn quốc tế, những mô hình giáo dục và quản lý giáo dục hiện 

đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài. Cách mạng khoa học và công nghệ, đặc 

biệt là công nghệ thông tin và truyền thông tạo điều kiện thuận lợi để đổi mới 

nội dung, phương pháp đào tạo và quản lý giáo dục nghề nghiệp.  

Nước ta ngày càng hội nhập sâu, rộng với việc ký kết các Hiệp định hợp tác 

thế hệ mới (CPTPP, EU, FTA...), tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục nghề 

nghiệp tiếp cận với những kiến thức mới, công nghệ mới, mô hình đào tạo và 

mô hình quản lý tiên tiến, hiện đại; có cơ hội tiếp cận, thu hút các nguồn lực bên 

ngoài cho phát triển giáo dục nghề nghiệp. Điều này cũng có nghĩa là trong 

những thập niên tới Việt Nam sẽ cần phải cải thiện hơn nữa năng suất, tổ chức 

sản xuất và chất lượng nguồn lao động để có thể tiếp cận được vốn và công nghệ 

từ các nước tiên tiến. Đồng thời, mọi người lao động, tổ chức, doanh nghiệp đều 

có thể tiếp cận và sử dụng các cơ hội mà hội nhập kinh tế mang lại. 

Có sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội 

về vai trò và tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp trong việc hình thành đội 

ngũ nhân lực trong sản xuất kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó, giáo dục đào tạo 

nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước quan 

tâm trong thời gian qua, đầu tư của Nhà nước và xã hội cho giáo dục nghề 

nghiệp không ngừng tăng, các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo 
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dục nghề nghiệp được củng cố và phát triển, năng lực đào tạo của hệ thống giáo 

dục nghề nghiệp tăng đáng kể.  

2.1.2. Thách thức 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên thế giới và trong nước gặp nhiều 

khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên diện 

rộng và đặc biệt là dịch bệnh COVID-19. 

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi hạ tầng chuyển đổi số, 

nguồn dữ liệu giáo dục nghề nghiệp và các lĩnh vực ngành, nghề được tạo ra và 

quản trị sử dụng trên nền tảng khoa học dữ liệu. Quy mô, cơ cấu và chất lượng, 

hiệu quả đào tạo, việc làm sau đào tạo chưa bền vững. Đây là thách thức lớn và 

cơ bản với năng lực dự báo nhu cầu lao động và kỹ năng hiện nay của Việt Nam. 

Giáo dục nghề nghiệp dù có bước phát triển mạnh mẽ nhưng chưa thực sự 

là con đường hấp dẫn nhất với học sinh, sinh viên nên tuyển sinh còn khó khăn. 

Các điều kiện đảm bảo chất lượng còn hạn chế. 

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu 

đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, kinh tế xã hội, trong đó giáo 

dục nghề nghiệp. Do đó, chất lượng, hiệu quả giáo dục nói chung bị ảnh hưởng 

rất lớn. 

Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra yêu cầu về đổi mới để tồn tại và phát triển. 

Cải thiện cơ chế đầu tư và hợp tác trong giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường năng 

lực chuyên môn (nội dung nghề và thái độ nghề) cho lực lượng lao động và đội 

ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. 

Cải thiện bằng cấp, nâng cao hợp tác doanh nghiệp trong giáo dục nghề 

nghiệp. Đẩy mạnh tư vấn nghề nghiệp, tăng cường cạnh tranh hội nhập quốc tế 

và quảng bá hình ảnh cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

2.2. Yếu tố bên trong 

2.2.1. Điểm mạnh 

Giáo dục nghề nghiệp được quan tâm nhiều hơn, triển khai thực hiện tốt 

các chính sách hỗ trợ người lao động học nghề, giải quyết việc làm, cải thiện 

cuộc sống góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương, các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp được ban 

hành và cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn theo xu hướng hội nhập. 

Trường Cao đẳng nghề An Giang là hạt nhân và đóng vai trò quan trọng 

trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo trẻ chiếm đa số, có trình độ chuyên môn, 

kỹ năng nghề, ham học hỏi, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Quy mô đào tạo 

của trường đã được mở rộng, ngành nghề đào tạo đa dạng hơn.   
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Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư bước đầu đáp ứng được yêu cầu 

về nghiên cứu, giảng dạy và học tập; trang thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu 

công tác đào tạo cho một số nghề.  

Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên học sinh, sinh viên tốt nghiệp 

ra trường được nhiều doanh nghiệp tuyển dụng, có thu nhập ổn định. Trường đã 

được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chọn là một trong 74 trường đang 

trình Thủ tướng Chính phủ ưu tiên đầu tư để trở thành trường cao đẳng chất 

lượng cao đến năm 2025. 

2.2.2. Điểm yếu 

Đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực còn hạn chế. Trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ của nhà giáo tuy có được nâng lên nhưng vẫn chưa theo kịp xu 

hướng phát triển của thời đại, còn thừa, thiếu cục bộ ở một số ngành.  

Một số nghề máy móc đã lạc hậu, chưa đồng bộ, đây là khó khăn ảnh 

hưởng đến sự phát triển của nhà trường trong những năm tiếp theo, cần có sự 

hỗ trợ tài chính của Ủy ban nhân dân tỉnh để cải tạo và thực hiện các đề án hiện 

đại hệ thống thiết bị. 

Cơ cấu ngành nghề tuy đa dạng song chưa hợp lý, việc phát triển mã ngành 

mới chưa theo kịp với sự phát triển và nhu cầu của xã hội. Một số ngành nghề 

đào tạo quy mô tuyển sinh nhỏ; còn một số ngành nhiều năm không tuyển sinh 

được hoặc tuyển sinh được ít học sinh, sinh viên. 

Chương trình đào tạo của các ngành nghề được xây dựng theo quy định của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng một số nội dung còn bất cập, chưa 

phù hợp.  

Chất lượng đào tạo chưa tương xứng với yêu cầu thị trường lao động, hoạt 

động dịch vụ đào tạo và đào tạo gắn với doanh nghiệp chưa phát triển bền vững.  

3. Thực trạng số lượng người làm việc và lao động hợp đồng 

- Số lượng người làm việc và hợp đồng lao động được giao năm 2022: 

266 người (trong đó có 18 người hợp đồng lao động theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP). 

- Số  người  làm  việc  và  hợp  đồng  lao  động  theo  Nghị  định  số 

161/2018/NĐ-CP của đơn vị sự nghiệp công lập có mặt tại thời điểm 

20/03/2022: 209 người (trong đó có 16 hợp đồng lao động theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP). 

Biểu chi tiết thực trạng theo vị trí việc làm 
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TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Số 

lượng 

vị trí 

việc 

làm 

Số 

lượng 

người 

việc 

làm 

Trình độ đào tạo 

Trình độ Chuyên ngành 

1 2 3 4 5 6 

 Tổng cộng 26 209   

I 
Nhóm vị trí việc làm 

lãnh đạo, quản lý 
06 32   

1 Hiệu trưởng 01 01 Thạc sĩ 
Quản lý Giáo 

dục 

2 Phó Hiệu trưởng 01 03 

Tiến sĩ 

Thạc sĩ 

Đại học 

Công nghệ thông 

tin; Kỹ thuật; Cơ 

khí động lực 

3 Trưởng phòng 01 04 
Thạc sĩ 

Đại học 

Quản lý giáo 

dục; Công nghệ 

thông tin; Sư 

phạm thể dục thể 

thao 

4 Phó Trưởng phòng 01 08 
Thạc sĩ 

Đại học 

Giáo dục học; 

CNTT; Xây 

dựng; Cơ khí 

động lực; Sư 

phạm Anh văn; 

Kinh tế; Luật; 

Tài chính - Ngân 

hàng 

5 Trưởng khoa 01 06 Thạc sĩ 

CNTT; Xây 

dựng; Cơ khí 

động lực; Kinh 

tế; Kỹ thuật; 

Giáo dục học 

6 Phó Trưởng khoa 01 10 
Thạc sĩ 

Đại học 

Điện; Điện tử; 

Kinh tế; Kỹ thuật 

nữ công; Cơ khí 

động lực; Cơ 

khí; CNTT; Triết 

học; Quản lý 
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TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Số 

lượng 

vị trí 

việc 

làm 

Số 

lượng 

người 

việc 

làm 

Trình độ đào tạo 

Trình độ Chuyên ngành 

1 2 3 4 5 6 

giáo dục; Xây 

dựng. 

II 

Nhóm vị trí việc làm 

chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành 

01 127   

1 Giảng viên Khoa Điện 

01 

29 
Thạc sĩ 

Đại học 

Điện; 

Điện tử; 

Điện lạnh. 

1.1 
Giảng viên chuyên 

ngành Điện 
23 

Thạc sĩ 

Đại học 
Điện 

1.2 
Giảng viên chuyên 

ngành Điện tử 
03 

Thạc sĩ 

Đại học 
Điện tử 

1.3 
Giảng viên chuyên 

ngành Điện lạnh 
03 Đại học Điện lạnh 

2 

Giảng viên khoa Kinh 

tế - Du lịch - Công 

nghệ thời trang 

25 
Thạc sĩ 

Đại học 

Kinh tế; 

Du lịch; 

Kỹ thuật nữ công 

2.1 
Giảng viên chuyên 

ngành kinh tế 
12 

Thạc sĩ 

Đại học 
Kinh tế 

2.2 
Giảng viên chuyên 

ngành May 
05 Đại học Kỹ thuật nữ công 

2.3 

Giảng viên chuyên 

ngành du lịch, nhà 

hàng khách sạn  

08 
Thạc sĩ 

Đại học 

Kỹ thuật nữ 

công; 

Du lịch 

3 
Giảng viên khoa Công 

nghệ thông tin 
12 

Thạc sĩ 

Đại học 

Công nghệ thông 

tin 

4 
Giảng viên khoa Xây 

dựng 
08 

Thạc sĩ 

Đại học 
Xây dựng 
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TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Số 

lượng 

vị trí 

việc 

làm 

Số 

lượng 

người 

việc 

làm 

Trình độ đào tạo 

Trình độ Chuyên ngành 

1 2 3 4 5 6 

5 
Giảng viên khoa Cơ 

khí 
36 

Thạc sĩ 

Đại học 

Cơ khí động lực; 

Cơ khí; 

Kỹ thuật Cơ khí; 

Kỹ thuật; 

Cơ khí chế tạo 

máy; 

Kỹ thuật Cơ điện 

tử; 

Kỹ thuật Điện; 

Kỹ thuật Điện-

điện tử; 

Tự động hóa 

5.1 
Giảng viên chuyên 

ngành Công nghệ ô tô 
11 

Thạc sĩ 

Đại học 

Cơ khí động lực; 

Cơ khí; 

5.2 

Giảng viên chuyên 

ngành Cơ khí Cắt gọt 

kim loại 

08 
Thạc sĩ 

Đại học 

Kỹ thuật Cơ khí 

Cơ khí chế tạo 

máy 

Kỹ thuật 

5.3 
Giảng viên chuyên 

ngành Lắp đặt cơ khí 
07 

Thạc sĩ 

Đại học 

Kỹ thuật Cơ khí; 

Cơ khí chế tạo 

máy 

5.4 
Giảng viên chuyên 

ngành Cơ điện tử 
10 

Thạc sĩ 

Đại học 

Kỹ thuật Cơ khí; 

Kỹ thuật; 

Kỹ thuật Cơ điện 

tử; 

Kỹ thuật Điện; 

Kỹ thuật Điện-

điện tử 
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TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Số 

lượng 

vị trí 

việc 

làm 

Số 

lượng 

người 

việc 

làm 

Trình độ đào tạo 

Trình độ Chuyên ngành 

1 2 3 4 5 6 

Tự động hóa 

6 
Giảng viên khoa 

SPGDNN 
17 

Thạc sĩ 

Đại học 

Ngoại ngữ; 

Chính trị; 

Giáo dục học; 

Luật; 

Thể dục, thể 

thao; 

6.1 
Giảng viên chuyên 

môn Ngoại ngữ 
08 

Thạc sĩ 

Đại học 
Anh Văn 

6.2 

Giảng viên chuyên 

môn Chính trị, pháp 

luật 

04 
Thạc sĩ 

Đại học 

Giáo dục chính 

trị; 

Triết học;  

Pháp luật 

6.3 

Giảng viên chuyên 

môn Giáo dục quốc 

phòng, giáo dục thể 

chất 

04 
Thạc sĩ 

Đại học 

Giáo dục học; 

Thể dục thể thao 

6.4 
Giảng viên chuyên 

môn Sư phạm 
01 01 Thạc sĩ 01 Giáo dục học 

III 

Nhóm vị trí việc làm 

chức danh nghề 

nghiệp chuyên môn 

dùng chung 

14 34   

1 
Công tác đào tạo, 

nghiên cứu khoa học 
01 05 

Thạc sĩ 

Đại học 

Trung cấp 

Điện;  

Công nghệ thông 

tin;  

Xây dựng; 

Hành chính;  
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TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Số 

lượng 

vị trí 

việc 

làm 

Số 

lượng 

người 

việc 

làm 

Trình độ đào tạo 

Trình độ Chuyên ngành 

1 2 3 4 5 6 

2 

Công tác học sinh, 

sinh viên - Quan hệ 

doanh nghiệp - Hợp 

tác quốc tế 

01 05 
Thạc sĩ 

Đại học 

Luật;  

Anh văn;  

CNTT;  

Tài chính- Ngân 

hàng;  

Đông Nam Á 

học. 

3 
Công tác khảo thí, 

đảm bảo chất lượng 
01 05 

Thạc sĩ 

Đại học 

Kinh tế;  

Vật lý; 

Công nghệ thông 

tin; 

Điện - Điện tử 

4 Tổ chức - Hành chính 01 03 Đại học 

Xây dựng; 

CNTT;  

Sư phạm Giáo 

dục chính trị. 

5 
Quản lý vật tư, thiết 

bị;  
01 02 

Đại học 

Trung cấp 

Điện tử viễn 

thông 

Nữ hộ sản 

6 
Kế hoạch, dự án, xây 

dựng cơ bản 
01 

 

03 

 

Đại học 

Xây dựng 

Điện tử 

Điện tử viễn 

thông 

7 
Phụ trách Ban quản lý 

Ký túc xá 
01 02 

Đại học 

Trung cấp 

Sư phạm Toán; 

Trung cấp Sư 

phạm 

8 Y tế 01 02 Trung cấp 

Điều dưỡng đa 

khoa; Y sĩ đa 

khoa 
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TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Số 

lượng 

vị trí 

việc 

làm 

Số 

lượng 

người 

việc 

làm 

Trình độ đào tạo 

Trình độ Chuyên ngành 

1 2 3 4 5 6 

9 Kế toán  01 03 Đại học 
Kế toán; Quản trị 

Kinh doanh 

10 Thủ quỹ 01 01 Trung cấp 
Kế toán doanh 

nghiệp 

11 Thư viện 01 00   

12 Văn thư 01 01 CNKT CNTT 

13 Công nghệ thông tin 01 01 Đại học CNTT 

14 
Nhân viên văn phòng 

khoa 
01 01 Đại học Kế toán 

IV 
Vị trí việc làm hỗ trợ, 

phục vụ 
05 

16 

(HĐ 

161) 

  

1 Vệ sinh 01 03 LĐPT LĐPT 

2 Bảo vệ 01 09 LĐPT LĐPT 

3 Lái xe 01 01 LĐPT 
Giấy phép lái xe 

B1 trở lên 

4 Chăm sóc cây xanh 01 02 LĐPT LĐPT 

5 

Sửa chữa, bảo trì hệ 

thống điện, cấp thoát 

nước 

01 01 
01 Bậc thợ 

3/7 

01 Điện 

 

4. Sự cần thiết phải xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp viên chức 

Vị trí việc làm là công việc, nhiệm vụ gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu 

và chức danh nghề nghiệp viên chức để xác định số lượng người làm việc và 

bố trí viên chức trong đơn vị. Mục đích của việc xây dựng Đề án vị trí việc làm 

là nhằm làm rõ từng công việc, nhóm công việc, thực trạng đội ngũ viên chức, 

các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm. Từ đó, xác định danh mục các vị trí 

việc làm cần thiết trong đơn vị, xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực 

của từng vị trí việc làm và xác định chức danh nghề nghiệp viên chức tương 
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ứng. Việc xác định vị trí việc làm dựa trên các quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công việc thực tế của từng đơn vị. 

Bên cạnh đó, xác định vị trí việc làm là cơ hội giúp đơn vị rà soát lại tổ 

chức bộ máy, đội ngũ viên chức và xác định từng vị trí trong đơn vị, tổ chức 

gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Công việc này còn 

giúp đơn vị tránh tình trạng định sẵn nhân sự rồi mới tạo ra công việc và tránh 

sự chồng chéo, trùng lắp khi phân công, giao việc, từ đó khắc phục tình trạng 

vừa thừa, vừa thiếu nhân lực, sắp xếp bố trí nhân lực đảm bảo khoa học, hiệu 

quả, công khai, minh bạch, phát huy năng lực, khả năng, sở trường của viên 

chức ở đơn vị. Mặt khác, xác định vị trí việc làm giúp cho viên chức thấy được 

vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong đơn vị, không thể đùn đẩy, trốn 

tránh, thoái thác công việc. 

Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức 

là nhằm xác định số lượng người làm việc gắn với từng vị trí việc làm, cơ cấu 

chức danh nghề nghiệp viên chức đối với đơn vị, tổ chức, làm cơ sở để cấp có 

thẩm quyền bổ sung nguồn nhân lực, bố trí số lượng người cần thiết, phù hợp 

với cơ cấu tổ chức, bộ máy của đơn vị, tổ chức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm 

vụ được giao. Trên cơ sở đó, thực hiện công tác tuyển dụng đúng theo Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ qui định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và điều kiện thực tế tại đơn vị, 

đồng thời giúp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo 

viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy 

định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề 

nghiệp. Đảm bảo cán bộ, viên chức có đủ tiêu chuẩn đảm đương công việc phù 

hợp với vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên 

chức. Do đó, xây dựng Đề án vị trí việc làm để nhằm làm cho đội ngũ viên 

chức phù hợp với định mức biên chế, đồng thời xác định cơ cấu viên chức đủ 

về số lượng, đạt về chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực 

hiện công tác quản lý cán bộ, viên chức theo quy định, từng bước tăng cường 

công tác quản lý cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: vừa hoàn thành 

các nhiệm vụ được Nhà nước giao, đồng thời đẩy mạnh hoạt động dịch vụ 

nhằm tăng nguồn thu sự nghiệp hoàn thành lộ trình tự chủ về tài chính.  

Đề án vị trí việc làm giúp nhà trường thực hiện đúng quy định về chức 

năng, nhiệm vụ của trường cao đẳng theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Điều lệ trường 

Cao đẳng. 

Đó cũng là điều kiện không thể thiếu để nhà trường thực hiện quyền tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 

tháng 06 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị 

sự nghiệp công lập; 
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Xây dựng Đề án vị trí việc làm giúp đơn vị tổ chức sử dụng, quản lý, sắp 

xếp, bố trí, xây dựng nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người 

lao động bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ viên chức, người lao động 

trong đơn vị. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

2. Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014; 

3. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

4. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

5. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

6. Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 

năm 2015 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch và Bộ Nội vụ ban hành quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện; 

7. Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, 

bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; 

8. Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

9. Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; 

10. Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 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; 

11. Thông tư số 29/2020/TT-BTTT ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; 

12. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội 

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

ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; 
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13. Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của 

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về Điều lệ trường Cao đẳng; 

14. Văn bản hợp nhất số 04/NĐHN-BNV ngày 21 tháng 05 năm 2019 của 

Bộ Nội vụ về việc thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Hợp nhất Nghị định 68/2000/NĐ-

CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 

tháng 11 năm 2018); 

15. Quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2007 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng 

nghề An Giang; 

16. Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của UBND 

tỉnh An Giang về việc ban hành Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề 

An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030; 

17. Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức lại Trường Cao đẳng nghề An Giang; 

18. Quyết định số 3073/QĐ-CĐN ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Trường 

Cao đẳng nghề An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Cao đẳng nghề An Giang; 

19. Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng 

lao động theo Nghị định 68/2020/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An 

Giang năm 2022; 

20. Công văn số 954/UBND-TH ngày 09 tháng 09 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm trong đơn 

vị sự nghiệp công lập; 

21. Công văn số 2434/SNV-TCBC&TCPCP ngày 28 tháng 12 năm 2020 

của Sở Nội vụ tỉnh An Giang về việc thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người 

làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 
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Phần II 

THỐNG KÊ VÀ PHÂN NHÓM, CÔNG VIỆC 

I. THỐNG KÊ CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, 

TÍNH CHẤT, MỨC ĐỘ PHỨC TẠP 

TT Tên công việc Ghi chú 

1 2 3 

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý  

1 Hiệu trưởng  

2 Phó Hiệu trưởng:  

2.1 
Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo chính quy 

và quan hệ doanh nghiệp.  
 

2.2 
Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác nghiên cứu khoa 

học, hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo. 
 

2.3 
Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất và công tác 

học sinh sinh viên. 
 

3 Trưởng phòng:  

3.1 Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính  

3.2 Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học  

3.3 Trưởng phòng Tài chính - Kế toán  

3.4 Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị  

3.5 Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng  

3.6 
Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên - Quan hệ 

doanh nghiệp - Hợp tác quốc tế 
 

4 Phó Trưởng phòng:  

4.1 Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính  

4.2 Phó Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học  

4.3 Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán   

4.4 Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị  

4.5 Phó Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng  

4.6 
Phó Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên - 

Quan hệ doanh nghiệp - Hợp tác quốc tế 
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TT Tên công việc Ghi chú 

1 2 3 

5 Trưởng khoa:  

5.1 Trưởng khoa Điện  

5.2 Trưởng khoa Kinh tế - Du lịch - Công nghệ thời trang  

5.3 Trưởng khoa Cơ khí  

5.4 Trưởng khoa Công nghệ thông tin  

5.5 Trưởng khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp  

5.6 Trưởng khoa Xây dựng  

6 Phó Trưởng khoa:  

6.1 Phó Trưởng khoa Điện  

6.2 
Phó Trưởng khoa Kinh tế - Du lịch - Công nghệ thời 

trang 
 

6.3 Phó Trưởng khoa Cơ khí  

6.4 Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin  

6.5 Phó Trưởng khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp  

6.6 Phó Trưởng khoa Xây dựng  

7 Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

8 Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

II 
Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên 

ngành 
 

1 Giảng viên Khoa Điện  

1.1 Giảng viên chuyên ngành Điện  

1.2 Giảng viên chuyên ngành Điện tử  

1.3 Giảng viên chuyên ngành Điện lạnh  

2 
Giảng viên khoa Kinh tế - Du lịch - Công nghệ thời 

trang 
 

2.1 Giảng viên chuyên ngành kinh tế  

2.2 Giảng viên chuyên ngành May  

2.3 Giảng viên chuyên ngành du lịch, nhà hàng khách sạn   
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TT Tên công việc Ghi chú 

1 2 3 

3 Giảng viên khoa Công nghệ thông tin  

4 Giảng viên khoa Xây dựng  

5 Giảng viên khoa Cơ khí  

5.1 Giảng viên chuyên ngành Công nghệ ô tô  

5.2 Giảng viên chuyên ngành Cơ khí Cắt gọt kim loại  

5.3 Giảng viên chuyên ngành Lắp đặt cơ khí  

5.4 Giảng viên chuyên ngành Cơ điện tử  

6 Giảng viên khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp  

6.1 Giảng viên chuyên môn Ngoại ngữ  

6.2 Giảng viên chuyên môn Chính trị, Pháp luật  

6.3 
Giảng viên chuyên môn Giáo dục quốc phòng, Giáo 

dục thể chất 
 

6.4 Giảng viên chuyên môn Sư phạm  

III 
Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn 

dùng chung 
 

1 Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học  

2 
Công tác học sinh, sinh viên - Quan hệ doanh nghiệp - 

Hợp tác quốc tế 
 

3 Công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng  

4 Tổ chức - Hành chính  

5 Quản trị, thiết bị, thí nghiệm  

6 Kế hoạch, dự án, xây dựng cơ bản  

7 Kế toán  

8 Thủ quỹ  

9 Y tế  

10 Thư viện  

11 Văn thư  

12 Công nghệ thông tin  
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TT Tên công việc Ghi chú 

1 2 3 

13 Phụ trách Ban Quản lý Ký túc xá  

14 Phụ trách Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ  

1 Vệ sinh  

2 Bảo vệ  

3 Lái xe  

4 Chăm sóc cây xanh  

5 Sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, cấp thoát nước   

 III. PHÂN NHÓM CÔNG VIỆC 

TT Nhóm công việc Công việc 

1 2 3 

I Nhóm công việc lãnh đạo, quản lý 

1 Hiệu trưởng 

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà 

trường trình hội đồng trường phê duyệt; 

2. Xây dựng quy định về số lượng, cơ cấu lao 

động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, 

phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên 

chức và người lao động trình hội đồng trường thông 

qua; 

3. Tổ chức tuyển dụng, quản lý và sử dụng đội 

ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người 

lao động theo quy định của pháp luật; 

4. Hàng năm tổ chức đánh giá, phân loại nhà giáo, 

cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; 

5. Xem xét các ý kiến của hội đồng tư vấn trước 

khi quyết định; tổ chức thực hiện nghị quyết của hội 

đồng trường; trao đổi với chủ tịch hội đồng trường 

và thống nhất cách giải quyết theo quy định của 

pháp luật; 
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TT Nhóm công việc Công việc 

1 2 3 

6. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm 

việc, giảng dạy và học tập cho giảng viên, cán bộ 

quản lý, viên chức, người lao động và người học; 

7. Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư 

phạm lành mạnh; bảo đảm an ninh chính trị và trật 

tự an toàn xã hội trong nhà trường; 

8. Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; 

thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối 

với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao 

động và người học trong nhà trường theo quy định; 

9. Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, 

kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo 

quy định. Chấp hành các kiến nghị, quyết định về 

thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

10. Quyết định các biện pháp để thực hiện chủ 

trương, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường. 

11. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với nhà 

giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và 

người học trong phạm vi thẩm quyền quản lý; 

12. Quyết định thành lập, giải thể các hội đồng tư 

vấn của trường; 

13. Cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp 

trung cấp, chứng chỉ sơ cấp và các chứng chỉ đào 

tạo khác cho người học theo quy định của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội. 

14. Tham gia giảng dạy các chuyên ngành được 

đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

2 Phó Hiệu trưởng 

1. Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An 

Giang là người giúp hiệu trưởng trong quản lý, điều 

hành các hoạt động của nhà trường. 

2. Phó Hiệu trưởng có nhiệm vụ trực tiếp phụ 

trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công 

của hiệu trưởng; được thay mặt hiệu trưởng giải 

quyết và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và 
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TT Nhóm công việc Công việc 

1 2 3 

pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách 

nhiệm báo cáo với hiệu trưởng về tình hình thực 

hiện công việc được giao. 

3. Phụ trách trực tiếp công tác đào tạo và nghiên 

cứu khoa học, công tác học sinh sinh viên, đoàn 

thanh niên; Công tác hành chính, Công đoàn; thực 

hành nghề nghiệp, đề án phát triển nhà trường; công 

tác quản lý HSSV, cơ sở vật chất. 

4. Tham gia giảng dạy các chuyên ngành được đào 

tạo theo định mức giờ chuẩn. 

3 Trưởng phòng: 

3.1 

Trưởng phòng 

Tổ chức - Hành 

chính 

1. Tham mưu Ban Giám hiệu trong công tác tổ 

chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách (tiền 

lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội); thi đua khen 

thưởng của viên chức; công tác pháp chế trong nhà 

trường... theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

2. Tham mưu xây dựng các quy định, ban hành 

các quyết định liên quan đến công tác cán bộ; công 

tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảm bảo an 

ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong trường học. 

Phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo 

chức năng, nhiệm vụ của phòng; Quản lý viên chức; 

Quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo 

quy định của pháp luật. 

3. Tham gia giảng dạy các chuyên ngành được đào 

tạo theo định mức giờ chuẩn. 

3.2 

Trưởng phòng 

Tài chính - Kế 

toán 

1. Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện tổ chức và 

quản lý công tác tài chính, kế toán trong hoạt động 

giáo dục đào tạo của trường.  

2. Giúp Hiệu trưởng về công tác tài chính và giám 

sát việc sử dụng tài chính, thanh quyết toán theo 

đúng chế độ, thủ tục và nguyên tác quản lý tài chính 

của Nhà nước. 

3. Chủ trì xây dựng, lập và trình Hội đồng trường, 

Hiệu trưởng quy hoạch kế hoạch tổng thể phát triển 
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trường dài hạn, 5 năm và hàng năm; 

4. Quản lý toàn bộ các dự án đầu tư phát triển nhà 

trường; tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự 

án đầu tư theo quy định của pháp luật 

3. Tham mưu Ban Giám hiệu về công tác lập và 

thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung 

hạn và dài hạn; Quản lý toàn bộ về thu, chi tài chính 

hàng năm của trường; Quản lý các quỹ tiền mặt, 

tiền gởi ngân hàng, tiền gởi kho bạc; 

4. Phối hợp mua vật tư, thiết bị, khảo sát giá, tham 

gia đấu thầu, kiểm tra các hợp đồng kinh tế với 

khách hàng, theo dõi các công nợ, đề xuất các ý 

kiến giải quyết, quản lý việc thực hiện các hợp đồng 

kinh tế; 

5. Cân đối nguồn vốn trên cơ sở bám sát dự toán, 

kế hoạch thu, chi tài chính đúng nguyên tắc quản lý 

tài chính. 

6. Tham gia giảng dạy các chuyên ngành được đào 

tạo theo định mức giờ chuẩn. 

3.3 

Trưởng phòng 

Đào tạo - Nghiên 

cứu khoa học 

1. Tham mưu Ban Giám hiệu trong việc xây dựng, 

tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác đào tạo, 

nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện việc quy 

hoạch, bồi dưỡng phát triển đội nhà giáo trên cơ sở 

nhiệm vụ của trường; dự báo quy hoạch, kế hoạch 

phát triển trường trên cơ sở phát triển của ngành, 

của xã hội và sự tiến bộ của khoa học công nghệ; 

xây dựng chiến lược tuyển sinh phù hợp với chiến 

lược phát triển của nhà trường theo từng giai đoạn.  

2. Quản lý quá trình đào tạo các lớp: chính qui, 

thường xuyên, sơ cấp, liên kết, văn bằng 2, bồi 

dưỡng nghề; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, kế 

hoạch và các thủ tục công nhận và cấp bằng, chứng 

chỉ. 

3. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức 

xây dựng chương trình, kế hoạch cho các hoạt động 
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nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện; Quản 

lý, khai thác trung tâm thông tin truyền thông và 

chuyển đổi số của trường. 

4. Tham gia giảng dạy các chuyên ngành được đào 

tạo theo định mức giờ chuẩn. 

3.4 
Trưởng phòng 

Quản trị - Thiết bị 

1. Tham mưu Ban Giám hiệu trong việc quản lý, 

tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện việc 

quản trị, quản lý sử dụng toàn bộ hệ thống cơ sở vật 

chất (đất đai, nhà cửa, ô tô, máy móc, thiết bị.. ) của 

trường. Theo dõi, giám sát các hợp đồng dịch vụ có 

thu của trường; sản xuất, gia công, dịch vụ giảng 

dạy. 

2. Quản lý thống kê, kiểm kê toàn bộ tài sản của 

trường hàng năm và thực hiện đúng quy định về 

quản lý tài sản. Thực hiện phản biện, mua sắm và 

theo dõi việc sử dụng hiệu quả tài sản của trường 

phục vụ công tác học tập, giảng dạy, làm việc, 

nghiên cứu. 

3. Thực hiện công tác y tế dự phòng, chủ động đề 

xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, đảm bảo an 

toàn lao động, phòng chống cháy nổ; tham gia tuyên 

truyền phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội 

trong khu vực trường. 

4. Tham gia giảng dạy các chuyên ngành được đào 

tạo theo định mức giờ chuẩn. 

3.5 

Trưởng phòng 

Công tác học sinh 

sinh viên - Quan 

hệ doanh nghiệp - 

Hợp tác quốc tế 

1. Tham mưu Ban Giám hiệu thường xuyên tổ 

chức tuyên truyền, vận động và giáo dục chính trị, 

tư tưởng cho HSSV để thực hiện tốt chủ trương của 

Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định, nội quy 

của nhà trường. 

2. Tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời các quyền 

lợi, chế độ chính sách đối với HSSV theo quy định 

hiện hành như: Miễn giảm học phí, học bổng (khuyến 

khích học nghề, ngoài ngân sách); xác nhận hiện học 

(bổ sung hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ, vay vốn tín dụng 
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HSSV, làm thẻ qua phà…); Công tác thi đua, khen 

thưởng, kỷ luật của HSSV; Công tác quan hệ doanh 

nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, việc làm và lần vết 

HSSV. 

3. Tham mưu Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch, 

chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc, hội thảo, hội 

nghị giữa nhà trường với các đoàn khách trong và 

ngoài nước.  

4. Tham gia giảng dạy các chuyên ngành được đào 

tạo theo định mức giờ chuẩn. 

3.6 

Trưởng phòng 

Khảo thí - Đảm 

bảo chất lượng 

1. Tham mưu Ban Giám hiệu ban hành các quy 

chế, quy định và giải pháp về công tác khảo thí của 

trường. Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc 

môn học, thi cuối khóa. 

2. Tham mưu việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 

dài hạn, kế hoạch hàng năm về nâng cao chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp; Tổ chức tự đánh giá chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp của trường và các 

chương đào tạo theo tiêu chuẩn, quy trình kiểm định 

chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

3. Tham gia giảng dạy các chuyên ngành được đào 

tạo theo định mức giờ chuẩn. 

4 Trưởng khoa 

4.1 
Trưởng khoa Cơ 

khí 

1. Trưởng khoa có nhiệm vụ quản lý giảng viên, 

phân công giảng dạy cho giảng viên trong khoa theo 

phân cấp; điều hành các hoạt động của khoa theo 

chức năng, nhiệm vụ của khoa.  

2. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành được 

đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

4.2 
Trưởng khoa 

Điện 

1. Trưởng khoa có nhiệm vụ quản lý giảng viên, 

phân công giảng dạy cho giảng viên trong khoa theo 

phân cấp; điều hành các hoạt động của khoa theo 

chức năng, nhiệm vụ của khoa.  

2. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành được 

đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 
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4.3 

Trưởng khoa 

Kinh tế - Du lịch- 

Công nghệ thời 

trang 

1. Trưởng khoa có nhiệm vụ quản lý giảng viên, 

phân công giảng dạy cho giảng viên trong khoa theo 

phân cấp; điều hành các hoạt động của khoa theo 

chức năng, nhiệm vụ của khoa.  

2. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành được 

đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

4.4 

Trưởng khoa 

Công nghệ thông 

tin 

1. Trưởng khoa có nhiệm vụ quản lý giảng viên, 

phân công giảng dạy cho giảng viên trong khoa theo 

phân cấp; điều hành các hoạt động của khoa theo 

chức năng, nhiệm vụ của khoa.  

2. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành được 

đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

4.5 
Trưởng khoa xây 

dựng 

1. Trưởng khoa có nhiệm vụ quản lý giảng viên, 

phân công giảng dạy cho giảng viên trong khoa theo 

phân cấp; điều hành các hoạt động của khoa theo 

chức năng, nhiệm vụ của khoa.  

2. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành được 

đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

4.6 

Trưởng khoa Sư 

phạm Giáo dục 

nghề nghiệp 

1. Trưởng khoa có nhiệm vụ quản lý giảng viên, 

phân công giảng dạy cho giảng viên trong khoa theo 

phân cấp; điều hành các hoạt động của khoa theo 

chức năng, nhiệm vụ của khoa.  

2. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành được 

đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

5 Phó Trưởng phòng 

5.1 

Phó Trưởng 

phòng Tổ chức - 

Hành chính 

Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính là người 

giúp trưởng phòng trong việc quản lý, điều hành các 

hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao, cụ thể: 

1. Quản lý công tác hành chính, văn thư và lưu trữ 

theo quy định của pháp luật.  

2. Quản lý các chế độ, chính sách (BHXH, BHYT, 

BHTN…), thôi việc, nghỉ hưu của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên; Công tác phòng chống tham nhũng; 
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Công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm. 

3. Tham mưu xây dựng các quy định, ban hành 

các quyết định liên quan đến công tác cán bộ. Phối 

hợp, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức 

năng, nhiệm vụ của phòng; 

4. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành 

được đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

5.2 

Phó Trưởng 

phòng Tài chính - 

Kế toán 

1. Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán là người 

giúp trưởng phòng trong việc tổng hợp số liệu tài 

chính; Báo cáo quyết toán; Thực hiện công khai tài 

chính, tài sản theo quy định; Theo dõi, kiểm soát 

thanh toán hoạt động Liên kết đào tạo dài hạn. 

2. Phụ trách kiểm soát công tác tài sản, công cụ 

dụng cụ; thanh lý tài sản;  

3. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành 

được đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

5.3 

Phó Trưởng 

phòng Đào tạo - 

Nghiên cứu khoa 

học 

Phó trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học 

là người giúp trưởng phòng trong việc quản lý, điều 

hành các hoạt động của đơn vị theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao, cụ thể: 

1. Phụ trách công tác đào tạo chính quy từ trình độ 

sơ cấp đến cao đẳng và việc cấp văn bằng, chứng 

chỉ. 

2. Phụ trách công tác quản lý khoa học và liên kết 

đào tạo. 

3. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành 

được đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

5.4 

Phó Trưởng 

phòng Quản trị - 

Thiết bị 

Phó trưởng phòng QT-TB là người giúp trưởng 

phòng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động 

của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ 

thể: 

1. Quản lý trang thiết bị; Công tác mua sắm công 

cụ dụng cụ, vật tư phục vụ giảng dạy, văn phòng 

phẩm; Quản lý công tác y tế và Phụ trách công tác 

đảng, đoàn thể. 
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2. Quản lý cơ sở vật chất; Công tác đầu tư, xây 

dựng cơ bản và các dự án; Tham mưu chính về hoạt 

động của Ban Điều hành Dự án Đầu tư và Xây dựng 

và phụ trách công tác PCCC của trường. 

3. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành 

được đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

5.5 

Phó Trưởng 

phòng Công tác 

học sinh sinh 

viên- Quan hệ 

doanh nghiệp- 

Hợp tác quốc tế 

1. Phó trưởng phòng công tác HSSV - QHDN và 

HTQT là người giúp trưởng phòng trong việc quan 

hệ doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.  

2. Quản lý chế độ chính sách đối với người học. 

3. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành 

được đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

5.6 

Phó Trưởng 

phòng Khảo thí - 

Đảm bảo chất 

lượng 

1.Phó trưởng phòng công tác Khảo thí- ĐBCL là 

người giúp trưởng phòng trong công tác khảo thí;  

2. Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học 

theo chương trình đào tạo của Nhà trường.  

3. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành 

được đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

6 Phó Trưởng khoa: 

6.1 
Phó Trưởng khoa 

Cơ khí 

1. Giúp trưởng khoa và chịu trách nhiệm trực tiếp 

trước trưởng khoa phần công việc của khoa theo sự 

phân công của trưởng khoa; Thay thế trưởng khoa 

giải quyết và điều hành các công việc của khoa khi 

trưởng khoa đi vắng hoặc được ủy quyền giải quyết. 

2. Chủ động điều hành thực hiện phần việc đã 

được trưởng khoa phân công, cùng với trưởng khoa 

bàn bạc các biện pháp để lãnh đạo giảng viên trong 

khoa thực hiện tốt nhiệm vụ của khoa và các nhiệm 

vụ khác được giao; 

3. Phụ trách công tác đào tạo. 

4. Phụ trách công tác hành chính và công tác 

HSSV. 

5. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành 
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được đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

6.2 
Phó Trưởng khoa 

Điện 

1. Giúp trưởng khoa và chịu trách nhiệm trực tiếp 

trước trưởng khoa phần công việc của khoa theo sự 

phân công của trưởng khoa; Thay thế trưởng khoa 

giải quyết và điều hành các công việc của khoa khi 

trưởng khoa đi vắng hoặc được ủy quyền giải quyết. 

2. Chủ động điều hành thực hiện phần việc đã 

được trưởng khoa phân công, cùng với trưởng khoa 

bàn bạc các biện pháp để lãnh đạo giảng viên trong 

khoa thực hiện tốt nhiệm vụ của khoa và các nhiệm 

vụ khác được giao; 

3. Phụ trách công tác đào tạo. 

4. Phụ trách công tác hành chính và công tác 

HSSV. 

5. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành 

được đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

6.3 

Phó Trưởng khoa 

Kinh tế - Du lịch 

- Công nghệ thời 

trang 

1. Giúp trưởng khoa và chịu trách nhiệm trực tiếp 

trước trưởng khoa phần công việc của khoa theo sự 

phân công của trưởng khoa; Thay thế trưởng khoa 

giải quyết và điều hành các công việc của khoa khi 

trưởng khoa đi vắng hoặc được ủy quyền giải quyết. 

2. Chủ động điều hành thực hiện phần việc đã 

được trưởng khoa phân công, cùng với trưởng khoa 

bàn bạc các biện pháp để lãnh đạo nhân viên trong 

khoa thực hiện tốt nhiệm vụ của khoa và các nhiệm 

vụ khác được giao; 

3. Phụ trách công tác đào tạo. 

4. Phụ trách công tác hành chính và công tác 

HSSV. 

5. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành 

được đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

6.4 

Phó Trưởng khoa 

Công nghệ thông 

tin 

1. Giúp trưởng khoa và chịu trách nhiệm trực tiếp 

trước trưởng khoa phần công việc của khoa theo sự 

phân công của trưởng khoa; Thay thế trưởng khoa 
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giải quyết và điều hành các công việc của khoa khi 

trưởng khoa đi vắng hoặc được ủy quyền giải quyết. 

2. Chủ động điều hành thực hiện phần việc đã 

được trưởng khoa phân công, cùng với trưởng khoa 

bàn bạc các biện pháp để lãnh đạo giảng viên trong 

khoa thực hiện tốt nhiệm vụ của khoa và các nhiệm 

vụ khác được giao; 

3. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành 

được đào tạo. 

4. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành 

được đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

6.5 
Phó Trưởng khoa 

xây dựng 

1. Giúp trưởng khoa và chịu trách nhiệm trực tiếp 

trước trưởng khoa phần công việc của khoa theo sự 

phân công của trưởng khoa; Thay thế trưởng khoa 

giải quyết và điều hành các công việc của khoa khi 

trưởng khoa đi vắng hoặc được ủy quyền giải quyết. 

2. Chủ động điều hành thực hiện phần việc đã 

được trưởng khoa phân công, cùng với trưởng khoa 

bàn bạc các biện pháp để lãnh đạo giảng viên trong 

khoa thực hiện tốt nhiệm vụ của khoa và các nhiệm 

vụ khác được giao; 

3. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành 

được đào tạo. 

4. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành 

được đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

6.6 

Phó Trưởng khoa 

Sư phạm Giáo 

dục nghề nghiệp 

1. Giúp trưởng khoa và chịu trách nhiệm trực tiếp 

trước trưởng khoa phần công việc của khoa theo sự 

phân công của trưởng khoa; Thay thế trưởng khoa 

giải quyết và điều hành các công việc của khoa khi 

trưởng khoa đi vắng hoặc được ủy quyền giải quyết. 

2. Chủ động điều hành thực hiện phần việc đã 

được trưởng khoa phân công, cùng với trưởng khoa 

bàn bạc các biện pháp để lãnh đạo giảng viên trong 

khoa thực hiện tốt nhiệm vụ của khoa và các nhiệm 

vụ khác được giao; 
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3. Phụ trách công tác đào tạo. 

4. Phụ trách công tác hành chính. 

5. Giảng dạy một số môn thuộc chuyên ngành 

được đào tạo theo định mức giờ chuẩn. 

7 
Giám đốc Trung 

tâm 

1. Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của 

Trung tâm, tổ chức nhân sự, sắp xếp điều hành các 

khóa học, chịu trách nhiệm chuyên môn như xây 

dựng và cập nhật chương trình giảng dạy phù hợp 

với yêu cầu, mục tiêu của trung tâm, tổ chức sắp 

xếp lực lượng giảng viên phục vụ cho việc giảng 

dạy.  

2. Trực tiếp tham gia giảng dạy các môn học phù 

hợp với chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. 

8 
Phó Giám đốc 

Trung tâm 

1. Giúp giám đốc trung tâm quản lý và điều hành 

các hoạt động của trung tâm. Trực tiếp phụ trách 

một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của 

Giám đốc và giải quyết công việc do Giám đốc 

giao.  

2. Trực tiếp tham gia giảng dạy các môn học phù 

hợp với chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. 

II Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 

1 Giảng viên 

1. Giảng dạy lý thuyết và thực hành chuyên 

ngành; thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các 

hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế 

hoạch giảng dạy hàng năm của trường; 

2. Nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình đào 

tạo, vị trí và yêu cầu của môn học được phân công 

giảng dạy; 

3. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo 

trình, tài liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức 

nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp 

giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; 

4. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên 

cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào 
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quá trình giảng dạy. 

5. Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết 

bị theo quy định; đề xuất xây dựng các kế hoạch bổ 

sung, bảo trì thiết bị giảng dạy. 

6. Tham gia công tác tuyển sinh của nhà trường; 

7. Trau đồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà 

giáo; gương mẫu trước HSSV và người học; thương 

yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của 

HSSV và người học; bảo vệ các quyền và lợi ích 

chính đáng của HSSV và người học; đoàn kết, giúp 

đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và 

làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và 

lành mạnh. 

8. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình 

độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng 

các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính 

tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương 

pháp tự học của HSSV và người học. 

9. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của 

pháp luật và của ngành, các quyết định của hiệu 

trưởng; thực hiện nhiệm vụ do hiệu trưởng phân 

công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và 

các cấp quản lý. 

10. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên 

khác, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, gia đình HSSV và 

các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động 

giáo dục. 

III 
Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng 

chung 

1 

Công tác đào tạo, 

nghiên cứu khoa 

học 

1. Nghiên cứu nhu cầu xác định mục tiêu định 

hướng quy mô đào tạo. 

2. Quản lý đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp; 
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nội dung giảng dạy, học tập, các chương trình đào 

tạo của trường, thực hiện đúng các chương trình 

khung của Bộ Lao động -TBXH.  

3. Quản lý các lớp đào tạo trình độ sơ cấp, thường 

xuyên, bồi dưỡng nghiệp vụ, các lớp liên kết đào 

tạo. 

4. Tổ chức đào tạo đúng quy chế. 

5. Xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo, giảng 

dạy theo từng học kỳ và toàn năm học. 

6. Quản lý và phát các loại văn bằng chứng chỉ 

theo đúng quy chế. 

7. Phối hợp với các khoa tổng hợp phân công 

giảng dạy của giảng viên. 

8. Tuyên truyền quảng cáo phục vụ công tác tuyển 

sinh hằng năm. 

9. Công tác nghiên cứu khoa học. 

2 

Công tác học 

sinh, sinh viên - 

Quan hệ doanh 

nghiệp - Hợp tác 

quốc tế 

1. Tổ chức tiếp nhận học sinh sinh viên trúng 

tuyển vào trường, quản lý hồ sơ cá nhân của học 

sinh sinh viên, phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho 

học sinh sinh viên. 

2. Phối hợp với các phòng, khoa tiến hành phân 

loại, xếp loại rèn luyện của học sinh sinh viên. 

3. Quản lý và giải quyết các chế độ liên quan đến 

học sinh sinh viên. 

4. Tổ chức công tác hướng nghiệp HSSV và phối 

hợp tuyển sinh. 

5. Công tác chủ nhiệm. 

6. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của 

HSSV. 

7. Công tác quan hệ doanh nghiệp và hợp tác quốc 

tế, việc làm, lần vết HSSV. 

8. Công tác hoạt động ngoại khóa và quản lý nội - 

ngoại trú HSSV. 
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3 

Công tác khảo 

thí, đảm bảo chất 

lượng 

1. Tham mưu Ban Giám hiệu về công tác thi, đánh 

giá chất lượng giáo dục đào tạo. 

2. Nghiên cứu triển khai các giải pháp toàn diện để 

đảm bảo chất lượng đào tạo. 

3. Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học 

theo chương trình đào tạo của nhà trường. 

4. Công tác đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp. 

5. Công tác đảm bảo chất lượng Chương trình đào 

tạo. 

6. Công tác khảo thí. 

4 
Tổ chức - Hành 

chính 

1. Đề xuất cơ cấu tổ chức của nhà trường, dự thảo 

các quy định quy chế về tổ chức. 

2. Quản lý hồ sơ đội ngũ cán bộ giảng viên, viên 

chức, người lao động trong nhà trường. 

3. Tham mưu quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, 

giảng viên trong từng giai đoạn. 

4. Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ và viên 

chức, người lao động theo đúng quy định của Nhà 

nước. 

5. Công tác hành chính. 

6. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật viên 

chức. 

7. Công tác tổng hợp, thống kê. 

8. Lập kế hoạch, báo cáo. 

9. Công tác quản trị văn phòng. 

10. Công tác bảo vệ ANTT. 

5 
Quản trị, thiết bị, 

thí nghiệm 

1. Quản lý, đề xuất mua sắm, cấp phát vật tư, dụng 

cụ phục vụ đào tạo, và thanh lý thiết bị dụng cụ. 

2. Quản lý công tác kỹ thuật an toàn lao động và 

vệ sinh công nghiệp tại xưởng thực hành. 
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3. Quản lý cảnh quan vệ sinh môi trường, quy 

hoạch sắp xếp, vệ sinh, sửa chữa điện, nước các khu 

vực công cộng, các lớp học không có thiết bị 

chuyên ngành.  

4. Quản lý toàn bộ hệ thống nhà xưởng, phòng 

học, hội trường, phòng truyền thống, ký túc xá, vật 

kiến trúc, trang bị nội thất (không bao gồm các tài 

sản bên trong các xưởng thực hành, các kho, các 

phòng học có thiết bị chuyên ngành). 

5. Quản lý hệ thống điện, nước nhà trường. 

6 
Kế hoạch, dự án, 

xây dựng cơ bản 

1. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng của 

trường. Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật khi thi 

công hạng mục công trình (đối với những hạng mục 

được phân công phụ trách). 

2. Lập báo cáo định kỳ và đột xuất về tiến độ thực 

hiện khối lượng công trình, thực hiện giá trị công 

trình đã hoàn thành, các báo cáo khác khi có yêu 

cầu chữa để phục vụ cho Ban Điều hành Dự án 

trong việc quản lý. Phối hợp với bộ phận kế toán 

giải ngân và quyết toán vốn đầu tư. 

3. Kế hoạch sử dụng các nguồn vốn, kinh phí (kể 

cả các dự án hợp tác, tài trợ, viện trợ) của trường. 

4. Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư 

tài sản, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chung 

của nhà trường và hoạt động đào tạo; 

5. Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch về hợp tác 

quốc tế và quan hệ đối ngoại của nhà trường; 

6. Quản lý tài sản và tham gia kiểm kê tài sản 

phòng, ban phục vụ công tác của Ban Điều hành Dự 

án của trường trang bị. 

7 Y tế 

1. Triển khai công công tác bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm tai nạn thân thể HS-SV; công tác vệ sinh 

phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh nhà 

ăn.  

2. Tổ chức chăm sóc sức khoẻ, khám sức khoẻ 
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định kỳ, sơ cứu ban đầu các trường hợp ốm đau, tai 

nạn lao động, làm thủ tục chuyển đi bệnh viện; 

3. Phối hợp với các cơ quan bảo hiểm, các phòng, 

khoa có liên quan giải quyết các trường hợp HS-SV 

bị ốm đau, tai nạn, rủi ro. 

8 Kế toán  

1. Xây dựng kế hoạch dự toán các nguồn tài chính, 

kế hoạch tài chính hàng năm và theo 

giai đoạn phát triển của trường. 

2. Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo luật ngân 

sách Nhà nước và các quy định hiện hành, lập dự 

toán thu chi các nguồn tài chính. 

3. Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và 

các chế độ khác cho cán bộ giáo viên và người lao 

động. 

4. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hóa đơn, sổ 

sách, tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế 

toán. 

5. Xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư 

phát triển cho từng chương trình dự án thuộc nguồn 

ngân sách Nhà nước cấp. 

6. Thực hiện thu, chi trả các khoản thu khác của 

trường. 

7. Lập dự toán kinh phí và theo dõi thanh toán 

kinh phí các hợp đồng liên kết đào tạo trong nhà 

trường. 

9 Thủ quỹ 

1. Thực hiện thu chi quỹ tiền mặt. Thu học phí, lệ 

phí; thu các khoản thu khác theo quy định (quỹ cơ 

quan, Đảng, Công đoàn). 

2. Quản lý sổ quỹ và tiền mặt theo quy định. 

10 Thư viện 

1. Cập nhật đầy đủ các loại sách hiện có của thư 

viện vào danh mục theo từng nhóm chủng loại. 

2. Sắp xếp sách, báo hay các tài liệu khác gọn 

gàng và phân theo từng nhóm chủng loại tài liệu. 

Các loại sách phải có nhãn nhận dạng đầy đủ để dễ 
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TT Nhóm công việc Công việc 

1 2 3 

dàng tìm kiếm. 

3. Thường xuyên, phòng chống mối mọt. Bảo 

quản sách để tránh hư hỏng, mất mát. 

4.  Phục vụ HSSV đọc sách tại chỗ.  

11 Văn thư 

1. Hàng ngày nhận công văn và phân loại công 

văn, tham mưu cho lãnh đạo ký xử lý. 

2. Quản lý, lưu trữ công văn đi - đến theo quy 

định. Quản lý phần mềm văn bản hành chính, hộp 

thư điện tử. 

3. Thực hiện các báo cáo theo biểu mẫu quy định. 

4. Quản lý sổ sách theo quy định. 

5. Kiểm tra văn bản, đóng dấu văn bản; Quản lý 

và sử dụng con dấu. 

12 
Công nghệ thông 

tin 

1. Quản lý hệ thống server toàn trường. Bảo trì, 

sửa chữa hệ thống mạng của trường. Quản lý phòng 

e-Learning và phòng máy vi tính tại thư viện.  

2. Quản lý thư viện điện tử và tham mưu các điều 

kiện cơ sở vật chất cho thư viện điện tử. Thực hiện 

công tác truyền thông của phòng.  

3. Hỗ trợ công tác tuyển sinh online. Quản lý trang 

web trường; viết tin và đăng tin. Quản lý hệ thống 

iOffice. Hỗ trợ hệ thống camera của trường.  

13 
Phụ trách Ban 

quản lý Ký túc xá 

1. Quản lý học sinh, sinh ở trong KTX theo quy 

định: Xét và bố trí chỗ ở cho sinh viên, học sinh các 

khoá vào đầu năm học. 

2. Xử lý những hành vi vi phạm của sinh viên, học 

sinh ở Ký túc xá theo nội quy KTX, nội quy của 

nhà trường và quy định của Ký túc xá. 

3. Phối hợp cùng Đoàn thanh niên trường tổ chức 

các phong trào vui chơi giải trí lành mạnh, giáo dục 

nhân cách, phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh 

viên, học sinh. 

4. Tổ chức tốt phong trào sinh viên tự quản, nhằm 

phát huy sức mạnh của quần chúng để nâng cao 
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TT Nhóm công việc Công việc 

1 2 3 

hiệu quả các mặt công tác đã đề ra. 

5. Lập kế hoạch và phối hợp với các phòng chức 

năng trong trường chống xuống cấp nhà ở của sinh 

viên, học sinh hàng năm. 

6. Duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất thông qua 

công tác sửa chữa nhỏ trong các phòng ở, cung cấp 

đầy đủ điện, nước nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho 

việc ăn, ở, học tập và sinh hoạt của sinh viên, học 

sinh trong KTX. 

7. Trang bị các thiết bị phục vụ công tác tại công 

sở, cũng như phòng ở sinh viên, học sinh đáp ứng 

nhu cầu ngày càng cao trong sinh hoạt của HSSV. 

 

14 

Phụ trách Trung 

tâm Ngoại ngữ - 

Tin học 

1. Tuyển sinh và quản lý học viên.  

2. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp 

ứng nhu cầu của học viên. 

3. Tổ chức lựa chọn kỹ lưỡng các loại giáo trình 

phù hợp với từng trình độ của học viên, đồng thời tổ 

chức biên soạn các loại tài liệu nội bộ phục vụ cho 

việc dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra của các 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm. 

4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác 

nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng ngoại ngữ, tin học do Trung tâm tổ chức. Tổ 

chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ của hệ thống giáo 

dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; phối hợp hoặc liên kết với các 

đơn vị có cùng chức năng tổ chức ôn luyện nhằm 

nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học cho học viên, 

tạo điều kiện cho học viên thi lấy chứng chỉ theo 

đúng quy định. 

5. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến 

ngoại ngữ, tin học như biên dịch, phiên dịch; thực 

hiện các giao dịch hợp đồng sản xuất, kinh doanh 

khác với đối tác bên ngoài nhà trường. 
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TT Nhóm công việc Công việc 

1 2 3 

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên của trung 

tâm và của nhà trường, đồng thời tạo điều kiện cử 

giảng viên đi tham gia các đợt tập huấn, học tập bồi 

dưỡng chuyên môn. 

7. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học trên 

địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ 

chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học. 

8. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm và 

được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định 

của pháp luật. 

9. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương và cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp. 

IV Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ 

1 Vệ sinh 

1. Chịu trách nhiệm vệ sinh các phòng làm việc 

Ban Giám hiệu, các Hội trường phục vụ chung của 

nhà trường. 

2. Phục vụ trà, nước; thực hiện vệ sinh, sắp xếp, 

trang trí phòng họp, hội nghị, hội thảo trong đơn vị. 

3. Vệ sinh khuôn viên Ký túc xá. 

2 Bảo vệ 

1. Tuần tra bao quát toàn khu vực trong phạm vi 

quản lý của trường; tiếp đón và hướng dẫn khách khi 

khách đến làm việc và liên hệ công tác với nhà 

trường; ngăn chặn người ngoài vào trường khi 

không có yêu cầu công tác; giám sát, kiểm tra người 

mang tài sản của trường ra khỏi cổng trường.  

2. Quản lý chìa khóa các phòng học và giảng 

đường. Mở và đóng cửa ra vào, cửa phòng học đúng 

giờ qui định theo yêu cầu phục vụ giảng dạy và học 

tập. Phối hợp Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

kiểm tra giờ giấc, đồng phục của học sinh, sinh viên 
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TT Nhóm công việc Công việc 
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tại cổng trường. 

3. Bảo vệ cho các kỳ thi tốt nghiệp tổ chức trong 

năm học. 

4. Kiểm tra các thiết bị PCCC thuộc khu vực bảo vệ 

phụ trách. 

5. Trông giữ xe của cán bộ, giảng viên, nhân viên 

trong nhà trường (kể cả xe của khách khi đến liên 

hệ công tác và làm việc với nhà trường). 

3 Lái xe 

Lái xe phục vụ công tác của đơn vị; quản lý, sử 

dụng tài sản xe công theo quy định; báo cáo hành 

trình công tác hàng tháng. 

4 
Chăm sóc cây 

xanh 

Chăm sóc xây xanh, hoa kiểng, cắt cỏ các khu vực 

trong khuôn viên nhà trường và Ký túc xá. 

5 

Nhân viên sửa 

chữa, bảo trì hệ 

thống điện, cấp 

thoát nước  

1. Quản lý, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị, 

dụng cụ phục vụ cho công tác PCCC. 

2. Thường xuyên bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, 

cấp thoát nước của trường. Có biện pháp thực hiện 

chống lãng phí, tiết kiệm điện, nước trong sử dụng.  

3. Phục vụ âm thanh, ánh sáng cho các buổi họp, 

hội nghị… 

Phần III 

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM; BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC; KHUNG 

NĂNG LỰC; SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN 

CHỨC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

I. DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC; 

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TỐI THIỂU CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1. Danh mục vị trí việc làm 

Tổng số vị trí việc làm là: 28 vị trí, trong đó: 

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 08 vị trí. 

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 01 vị trí. 

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên chuyên môn dùng chung: 

14 vị trí. 
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- Vị trí nhóm hỗ trợ, phục vụ: 05 vị trí. 

(Phụ lục 01 kèm theo) 

2. Bản  mô tả công việc của từng vị trí việc làm 

Bản mô tả công việc gồm các nội dung cơ bản sau: các nhiệm vụ liên quan 

đến công việc được giao; yêu cầu về năng lực, kỹ năng để hoàn thành công việc 

đó; xác định rõ hao phí thời gian lao động để thực hiện công việc theo vị trí việc 

làm đó. 

(Phụ lục 02 kèm theo) 

3. Khung năng lực của từng vị trí việc làm 

Khung năng lực của từng vị trí việc làm gồm các nội dung cơ bản sau: 

Năng lực cốt lõi, năng lực chuyên môn, năng lực hành vi của từng vị trí việc làm 

để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, đánh giá, sử dụng viên chức và 

người lao động. 

( Phụ lục 03 kèm theo) 

4. Số lượng người làm việc 

Tổng số lượng người làm việc theo nhu cầu thực tế cần thiết trong năm 2022: 

266 người (vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 36 người; vị trí việc làm chức danh 

nghề nghiệp chuyên ngành: 165 người; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên môn dùng chung: 47 người; vị trí việc làm phục vụ, hỗ trợ: 18 người).  

- Số lượng người làm việc và hợp đồng lao động được giao hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước: 266 người (trong đó có 18 hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP) theo Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của 

UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng 

lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn 

tỉnh An Giang năm 2022. 

- Số lượng người làm việc và hợp đồng do đơn vị sự nghiệp công lập chi trả 

được bố trí sắp xếp theo vị trí việc làm: 0 người. 

4.1. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

4.1.1. Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 08 vị trí với 36 người làm việc. 

- Hiệu trưởng: 01 vị trí với 01 người làm việc; 

- Phó Hiệu trưởng: 01 vị trí với 03 người làm việc; 

- Trưởng phòng: 01 vị trí với 06 người làm việc; 

- Trưởng khoa: 01 vị trí với 06 người làm việc; 

- Phó Trưởng phòng: 01 vị trí với 08 người làm việc; 

- Phó Trưởng khoa: 01 vị trí với 10 người làm việc; 
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- Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học: 01 vị trí với 01 người làm việc; 

- Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học: 01 vị trí với 01 người làm việc; 

4.1.2. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 01 vị trí giảng 

viên với 165 người làm việc. 

4.1.3. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên chuyên môn dùng 

chung: 14 vị trí với 47 người làm việc. 

- Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học: 01 vị trí với 05 người làm việc; 

- Công tác học sinh, sinh viên - Quan hệ doanh nghiệp- Hợp tác quốc tế: 01 

vị trí với 07 người làm việc; 

- Công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng: 01 vị trí với 05 người làm việc; 

- Tổ chức - Hành chính: 01 vị trí với 06 người làm việc; 

- Quản trị, thiết bị, thí nghiệm: 01 vị trí với 05 người làm việc; 

- Kế hoạch, dự án, xây dựng cơ bản: 01 vị trí với 02 người làm việc; 

- Kế toán: 01 vị trí với 04 người làm việc; 

- Thủ quỹ: 01 vị trí với 01 người làm việc; 

- Y tế: 01 vị trí với 02 người làm việc; 

- Thư viện: 01 vị trí với 01 người làm việc; 

- Văn thư: 01 vị trí với 01 người làm việc; 

- Công nghệ thông tin: 01 vị trí với 01 người làm việc; 

- Phụ trách Ban quản lý Ký túc xá: 01 vị trí với 04 người làm việc; 

- Phụ trách Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học: 01 vị trí với 03 người làm việc. 

4.1.4. Vị trí nhóm hỗ trợ, phục vụ: 05 vị trí với 18 người làm việc (Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP, hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2019/NĐ-CP). 

- Vệ sinh: 01 vị trí với 03 người làm việc; 

- Bảo vệ: 01 vị trí với 10 người làm việc; 

- Lái xe: 01 vị trí với 01 người làm việc; 

- Chăm sóc cây xanh: 01 vị trí với 02 người làm việc; 

- Sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, cấp thoát nước: 01 vị trí với 02 người 

làm việc. 

4.2. Số lượng người làm việc không hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước: Không có. 
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4.3. Biểu tổng hợp phương án sắp xếp theo vị trí việc làm 

TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Số lượng người làm việc 

Tổng số 

Số người 

làm việc 

hưởng 

lương từ 

NSNN 

năm 2022 

Số người 

làm việc 

không 

hưởng 

lương từ 

NSNN 

năm 2022 

 Tổng cộng 

266 

(có 18 HĐ 

161) 

266 

(có 18 HĐ 

161) 

0 

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 36 36 0 

1 Hiệu trưởng 01 01 0 

2 Phó Hiệu trưởng 03 03 0 

3 

Trưởng phòng: 

Trưởng phòng Tổ chức - Hành 

chính 
01 01 0 

Trưởng phòng  Tài chính - Kế 

toán 
01 01 0 

Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên 

cứu khoa học 
01 01 0 

Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị 01 01 0 

Trưởng phòng Công tác học sinh 

sinh viên - Quan hệ doanh nghiệp 

- Hợp tác quốc tế 

01 01 0 

Trưởng phòng Khảo thí - Đảm 

bảo chất lượng 
01 01 0 

 

 

 

 

4 

Trưởng khoa: 

Trưởng khoa Cơ khí 01 01 0 

Trưởng khoa Điện 01 01 0 

Trưởng khoa Kinh tế - Du lịch- 

Công nghệ thời trang 
01 01 0 

Trưởng khoa Xây dựng 01 01 0 
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Trưởng khoa Công nghệ thông tin 01 01 0 

Trưởng khoa Sư phạm Giáo dục 

nghề nghiệp 
01 01 0 

5 

Phó Trưởng phòng: 

Phó Trưởng phòng Tổ chức - 

Hành chính 
01 01 0 

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế 

toán 
01 01 0 

Phó Trưởng phòng Đào tạo - 

Nghiên cứu khoa học 
02 02 0 

Phó Trưởng phòng Quản trị - 

Thiết bị 
02 02 0 

Phó Trưởng phòng Công tác học 

sinh sinh viên - Quan hệ doanh 

nghiệp- Hợp tác quốc tế 

01 01 0 

Phó Trưởng phòng Khảo thí - 

Đảm bảo chất lượng 
01 01 0 

 

 

 

 

6 

Phó Trưởng khoa: 

Phó Trưởng khoa Cơ khí 02 02 0 

Phó Trưởng khoa Điện 02 02 0 

Phó Trưởng khoa Kinh tế- Du 

lịch- Công nghệ thời trang 
02 02 0 

Phó Trưởng khoa Xây dựng 01 01 0 

Phó Trưởng khoa Công nghệ 

thông tin 
01 01 

0 

Phó Trưởng khoa SPGDNN 02 02 0 

7 Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ -

Tin học 
01 01 

0 

8 Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học 
01 01 

0 

II 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành 
165 165 0 

1 
Giảng viên: 

Giảng viên Khoa Điện:  
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- Giảng viên chuyên ngành Điện 22 22 0 

- Giảng viên chuyên ngành Điện 

tử 
04 

04 0 

- Giảng viên chuyên ngành Điện 

lạnh 
12 

12 0 

Giảng viên khoa Kinh tế - Du lịch 

- Công nghệ thời trang 
 

- Giảng viên chuyên ngành kinh tế 12 12 0 

- Giảng viên chuyên ngành May 06 06 0 

- Giảng viên chuyên ngành Nhà 

hàng khách sạn, du lịch  
11 11 

0 

Giảng viên khoa Công nghệ 

thông tin 
18 18 

0 

Giảng viên khoa Xây dựng 11 11 0 

Giảng viên khoa Cơ khí  

- Giảng viên chuyên ngành Công 

nghệ ô tô 
15 

15 0 

- Giảng viên chuyên ngành Cơ khí 

Cắt gọt kim loại 
10 

10 0 

- Giảng viên chuyên ngành Lắp 

đặt cơ khí 
11 

11 0 

- Giảng viên chuyên ngành Cơ 

điện tử 
10 

10 0 

Giảng viên khoa SPGDNN  

- Giảng viên chuyên môn Ngoại 

ngữ 08 08 0 

- Giảng viên chuyên môn Chính 

trị, pháp luật 06 06 0 

- Giảng viên chuyên môn Giáo 

dục quốc phòng, giáo dục thể chất 05 05 0 

- Giảng viên chuyên môn sư phạm 04 04 0 

III 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên môn dùng chung 
47 47 0 

1 
Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa 

học 
05 05 0 
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2 

Công tác học sinh, sinh viên - 

Quan hệ doanh nghiệp - Hợp tác 

quốc tế 

07 07 0 

3 
Công tác khảo thí, đảm bảo chất 

lượng 
05 05 0 

4 Tổ chức - Hành chính 06 06 0 

5 Quản trị, thiết bị, thí nghiệm; 05 05 0 

6 Kế hoạch, dự án, xây dựng cơ bản 02 02 0 

7 Y tế 02 02 0 

8 Kế toán 04 04 0 

9 Thủ quỹ 01 01 0 

10 Thư viện 01 01 0 

11 Văn thư 01 01 0 

12 Công nghệ thông tin 01 01 0 

13 Phụ trách Ban quản lý Ký túc xá 04 04 0 

14 
Phụ trách Trung tâm Ngoại ngữ -

Tin học 
03 03 0 

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ 
18 

(HĐ 161) 

18 

(HĐ 161) 
0 

1 Vệ sinh 03 03 0 

2 Bảo vệ 10 10 0 

3 Lái xe 01 01 0 

4 Chăm sóc cây xanh 02 02 0 

5 
Sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, 

cấp thoát nước  
02 02 0 

 

 

II. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ 

NGHIỆP 

Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường Cao đẳng nghề 

An Giang là tỷ lệ của số lượng viên chức theo từng chức danh nghề nghiệp ứng 

với vị trí việc làm trong đơn vị, các chức danh cơ bản đã đáp ứng khung năng 

lực của từng vị trí việc làm về tiêu chuẩn và điều kiện như sau: 
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- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc tương 

đương: 01/248 người, chiếm tỷ lệ 0,40% tổng số; 

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương 

đương: 59/248 người, chiếm tỷ lệ 23,79% tổng số; 

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương 

đương: 176/248 người, chiếm tỷ lệ 70,97% tổng số; 

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương 

đương 09/248 người, chiếm tỷ lệ 3,63% tổng số; 

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng V hoặc tương 

đương: 03/248 người, chiếm tỷ lệ 1,21% tổng số; 

- Chức danh khác: 0/248 người, chiếm tỷ lệ 0% tổng số. 

(Chi tiết có phụ lục 04 kèm theo) 

Trên đây là Đề án vị trí việc làm của Trường Cao đẳng nghề An Giang, 

kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh An Giang; 

- Sở Nội vụ An Giang; 

- Ban Giám hiệu; 

- Phòng, khoa; 

- Lưu: VT, TCHC. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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