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PHÂN CÔNG NHIÊM VỤ VIÊN CHỨC TRUNG TÂM 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

 Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-ĐHĐT ngày 11/8/2022 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Đồng 

Tháp được ban hành theo Quyết định số 2650/QĐ-ĐHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

 Căn cứ vị trí việc làm của các viên chức tại đơn vị, Trung tâm Liên kết đào tạo - Bồi dưỡng nghề phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức trong đơn vị, cụ thể như sau:   

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Hoàng Anh Giám đốc 

a) Phụ trách chung, quản lý toàn diện các hoạt động của Trung 

tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

b) Trực tiếp quản lý các công việc: 

- Công tác tuyển sinh, xúc tiến và thương thảo, ký kết hợp đồng 

đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học (VLVH). 

- Công tác kết nối với các cơ sở nghề và mở các lớp đào tạo lái 

xe hạng A1, A2. 

- Công tác tổ chức, văn thư và quản lý thanh quyết toán các chế 

độ theo quy chế tài chính/quy chế chi tiêu nội bộ về hoạt động 

liên kết đào tạo (LKĐT), bồi dưỡng.  



- Phối hợp với các đơn vị xây dựng và phát triển các chương 

trình đào tạo hình thức VLVH, các chương trình/chuyên đề bồi 

dưỡng; Trưởng bộ môn/Trưởng nhóm giảng viên để phát triển đội 

ngũ giảng viên tham gia giảng dạy các chuyên đề đào tạo, bồi 

dưỡng. 

- Quản lý và phát triển hoạt động đào tạo hình thức VLVH, bồi 

dưỡng theo hình thức trực tuyến. 

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo từ xa. 

- Tham mưu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy trình về hoạt 

động đào tạo hình thức VLVH và hoạt động bồi dưỡng. 

- Công tác đấu thầu qua mạng về LKĐT và bồi dưỡng nghề. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo 

Trường. 

2 Trần Thụy Như Phượng Phó Giám đốc 

a) Quản lý và trực tiếp tham mưu Giám đốc về hoạt động đào tạo 

hình thức VLVH, bao gồm: 

- Công tác thương thảo, ký kết hợp đồng mời giảng các lớp hình 

thức VLVH. 

- Xây dựng biên chế năm học các lớp đào tạo hình thức VLVH. 

- Tham mưu các quyết định tổ chức các lớp đào tạo hình thức 

VLVH. 

- Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động dạy học hình thức 

đào tạo VLVH. 

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức thi kết thúc học phần các lớp 

đào tạo hình thức VLVH. 



- Theo dõi việc thanh quyết toán các chế độ theo quy chế tài 

chính/quy chế chi tiêu nội bộ về hoạt động liên kết đào tạo. 

- Tổ chức xét tốt nghiệp các lớp đào tạo hình thức VLVH.  

- Công tác đấu thầu qua mạng mảng liên kết đào tạo hình thức 

VLVH. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự ủy quyền của Giám đốc và lãnh 

đạo Trường. 

c) Định kì báo cáo Giám đốc kết quả thực hiện nhiệm vụ được 

phân công hoạt động đào tạo hình thức VLVH và định hướng 

nhiệm vụ trong thời gian tới. 

3 Nguyễn Thuận Quý Phó Giám đốc 

a) Quản lý và trực tiếp tham mưu Giám đốc về hoạt động bồi 

dưỡng, bao gồm: 

- Công tác xúc tiến mở các lớp bồi dưỡng. 

 - Phối hợp thương thảo hợp đồng, theo dõi kết quả thanh lý hợp 

đồng bồi dưỡng. 

- Tham mưu, phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị. 

- Quản lý hồ sơ các chương trình bồi dưỡng sau khi đã được nghiệm 

thu/ban hành. 

- Theo dõi việc thanh quyết toán các chế độ theo quy chế tài 

chính/quy chế chi tiêu nội bộ về hoạt động bồi dưỡng. 

- Tư vấn, hỗ trợ học viên các lớp bồi dưỡng. 

- Công tác đấu thầu qua mạng mảng bồi dưỡng nghề. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự ủy quyền của Giám đốc và lãnh 

đạo Trường. 



c) Định kì báo cáo Giám đốc kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt 

động bồi dưỡng được phân công và định hướng nhiệm vụ trong 

thời gian tới. 

4 Nguyễn Văn Đệ 
Chủ tịch Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo 

a) Khảo sát nhu cầu người học và kết nối, mở rộng quy mô liên 

kết đào tạo hình thức VLVH và bồi dưỡng. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường: 

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo. 

- Chủ nhiệm chuyên ngành Quản lý giáo dục. 

- Biên tập, xuất bản Tạp chí khoa học theo đúng tôn chỉ, mục 

đích. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo 

Nhà trường. 

5 Nguyễn Phúc Huy Chuyên viên 

a) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Lập kế hoạch tổ chức khai giảng, tốt nghiệp đối với các lớp đào 

tạo VLVH. 

- Trực tiếp phụ trách hoạt động đào tạo hình thức VLVH tại các 

tỉnh: Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Lâm Đồng. 

- Hỗ trợ công tác xét tốt nghiệp tại các tỉnh phụ trách hoạt động 

đào tạo hình thức VLVH. 

- Tổng hợp dữ liệu thanh toán chế độ giảng dạy, ăn ở, đi lại của 

giảng viên ở địa bàn phụ trách. 

- Tạo nhóm Zalo, Email kết nối, hỗ trợ sinh viên đối với mỗi lớp 

liên kết đào tạo do mình phụ trách. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo 



Trung tâm và Nhà trường. 

c) Định kì báo cáo Ban Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. 

6 Huỳnh Thị Thanh Trúc Chuyên viên 

a) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:  

- Trực tiếp phụ trách hoạt động đào tạo hình thức VLVH tại các 

tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, 

Tiền Giang, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Hỗ trợ công tác xét tốt nghiệp tại các tỉnh phụ trách hoạt động 

đào tạo hình thức VLVH. 

- Đầu mối trong việc thanh toán tiền mời giảng các lớp VLVH và 

phối hợp kế toán đơn vị thực hiện quyết toán. 

- Tạo nhóm Zalo, Email kết nối, hỗ trợ sinh viên đối với mỗi lớp 

liên kết đào tạo do mình phụ trách. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo 

Trung tâm và lãnh đạo Trường. 

c) Định kì báo cáo Ban Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. 

7 Lê Minh Cường Chuyên viên 

a) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Đầu mối, tham mưu trực tiếp công tác tuyển sinh, xét tốt 

nghiệp các lớp đào tạo hình thức VLVH tại các đơn vị liên kết. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch dạy học, phân công dạy học các 

lớp đào tạo hình thức VLVH tại các đơn vị liên kết đào tạo. 

- Đầu mối trong việc thực hiện các thủ tục đấu thầu qua mạng 

hệ đào tạo VLVH. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh 

đạo Trung tâm và Nhà trường. 



c) Định kì báo cáo Ban Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. 

8 

 

Nguyễn Hữu Nghị 

 

Chuyên viên 

a) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Trực tiếp phụ trách hoạt động đào tạo hình thức VLVH tại các 

tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, 

Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Đắk Lắk, Đắk Nông. 

- Hỗ trợ công tác xét tốt nghiệp tại các tỉnh phụ trách hoạt động 

đào tạo hình thức VLVH. 

- Tổng hợp dữ liệu thanh toán chế độ giảng dạy, ăn ở, đi lại của 

giảng viên ở địa bàn phụ trách. 

- Tham gia quản trị hệ thống dạy học trực tuyến, cập nhật phân 

công giảng dạy trên hệ thống phần mềm. 

- Tạo nhóm Zalo, Email kết nối, hỗ trợ sinh viên đối với mỗi lớp 

liên kết đào tạo do mình phụ trách. 

- Theo dõi, quản lý tài sản thuộc Trung tâm. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo 

Trung tâm và Nhà trường. 

c) Định kì báo cáo Ban Giám đốc về nhiệm vụ được giao. 

9  Đinh Văn Nhân Chuyên viên 

a) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Trực tiếp phụ trách hoạt động đào tạo hình thức VLVH tại 

Trường Đại học Đồng Tháp và các huyện: Tam Nông, Hồng 

Ngự. 

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh, xét tốt nghiệp tại các đơn vị phụ 

trách hoạt động đào tạo hình thức VLVH. 

- Tổng hợp dữ liệu thanh toán chế độ giảng dạy, ăn ở, đi lại của 



giảng viên ở địa bàn phụ trách. 

- Tạo nhóm Zalo, Email kết nối, hỗ trợ sinh viên đối với mỗi lớp 

liên kết đào tạo do mình phụ trách. 

- Tham gia quản trị hệ thống dạy học trực tuyến, cập nhật phân 

công giảng dạy trên hệ thống phần mềm. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh 

đạo Trung tâm và Nhà trường. 

c) Định kì báo cáo Ban Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. 

10 

 

Nguyễn Thị Phương Mai 

 

Chuyên viên 

a) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Tạo nhóm zalo, email kết nối, hỗ trợ tư vấn hỗ trợ học viên 

tham gia các lớp bồi dưỡng.  

- Tư vấn, hỗ trợ học viên các vấn đề liên quan đến hồ sơ, 

điểm số, chứng chỉ/chứng nhận. 

- Theo dõi và quản lý bảng điểm của các lớp bồi dưỡng. 

- Phối hợp thực hiện quy trình xét cấp chứng chỉ/chứng nhận. 

- Tiếp nhận hồ sơ đầu vào, cấp phát và giao chứng chỉ/chứng 

nhận.  

- Bảo quản, lưu trữ hồ sơ các lớp bồi dưỡng. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh 

đạo Trung tâm và Nhà trường. 

c) Định kì báo cáo Ban Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. 

11 Đặng Thị Tiến Thành Chuyên viên 

a) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Công tác tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, kế hoạch mở lớp, 

lịch học các lớp bồi dưỡng. 



- Thực hiện phân công giảng dạy các lớp bồi dưỡng.  

- Thực hiện văn thư, lưu trữ trong hoạt động bồi dưỡng. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh 

đạo Trung tâm và Nhà trường. 

c) Định kì báo cáo Ban Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. 

12 Trần Ngọc Thuận Chuyên viên 

a) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Công tác Website của đơn vị, quản trị hệ thống dạy học trực 

tuyến, phân công giảng dạy trên hệ thống phần mềm, Facebook 

về hoạt động liên kết đào tạo và bồi dưỡng của đơn vị.  

- Tiếp nhận và lưu trữ tài liệu giảng dạy của giảng viên; 

chuẩn bị tài liệu cho học viên các lớp bồi dưỡng trực tiếp. 

- Add tài khoản học viên tham gia bồi dưỡng trực tuyến. 

- Tìm kiếm, hỗ trợ các thủ tục đấu thầu qua mạng mảng bồi 

dưỡng nghề. 

- Tham mưu ban hành các Quyết đinh mở lớp và bế giảng 

các lớp bồi dưỡng (Quyết định mở lớp và công nhận danh 

sách học viên; Kế hoạch và ban tổ chức khai giảng; Kế hoạch 

và ban tổ chức bế giảng…). 

-  Hỗ trợ công tác kết nối với các cơ sở nghề và các thủ tục mở 

các lớp đào tạo lái xe hạng A1, A2. 

-  Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo từ xa. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo 

Trung tâm và Nhà trường. 

c) Định kì báo cáo Ban Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. 



13 Nguyễn Thị Như Ngọc Chuyên viên 

a) Thực hiện nhiệm vụ kế toán của đơn vị, cụ thể: 

- Thực hiện và quản lý hồ sơ thanh quyết toán các chế độ 

theo quy chế tài chính/quy chế chi tiêu nội bộ về hoạt động 

LKĐT, bồi dưỡng.  

- Thực hiện và quản lý hồ sơ hợp đồng, thanh lý hợp đồng các 

lớp LKĐT, bồi dưỡng. 

- Theo dõi, kiểm tra tình hình học phí và các phí liên quan 

của sinh viên/học viên các lớp LKĐT, bồi dưỡng. 

- Hỗ trợ các thủ tục đấu thầu. 

- Tư vấn, hỗ trợ sinh viên/học viên các vấn đề liên quan đến 

học phí và các phí liên quan trong LKĐT, bồi dưỡng. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh 

đạo Trung tâm và Nhà trường. 

c) Định kì báo cáo Ban Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. 

14 Võ Châu Hạnh Chuyên viên 

a) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Văn thư của đơn vị: tiếp nhận công văn đến, thư ký các cuộc 

họp đơn vị, tổng hợp báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của đơn vị 

và Nhà trường. 

- Thực hiện công tác văn thư trong liên kết đào tạo: bảo quản, lưu 

trữ hồ sơ tuyển sinh và các lớp đào tạo hình thức VLVH. 

- Theo dõi việc đăng ký học lại, học cải thiện điểm của sinh viên 

các lớp đào tạo hình thức VLVH. 

- Quản lý việc xóa tên, chuyển lớp cho sinh viên các lớp đào tạo 

hình thức VLVH. 



- Hỗ trợ công tác tuyển sinh các lớp đào tạo hình thức VLVH, đấu 

thầu qua mạng. 

- Phối hợp kế toán đơn vị thực hiện thanh toán tiền giảng dạy, tàu 

xe, tiền ăn, tiền lưu trú cho giảng viên cơ hữu. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo 

Trung tâm và Nhà trường. 

c) Định kì báo cáo Ban Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. 

 

 


