
 

 Page 1 of 2  

Mô tả công việc 
 

Vị trí: Trợ lý Tài chính/ Chương trình (1 vị trí), Dự án Sức sống Mê Kông Mở rộng 

Báo cáo cho: Quản lý Văn phòng dự án 

Địa điểm làm việc: Văn phòng dự án tại tỉnh Vĩnh Long 

 

Trách nhiệm cụ thể: 

 

Tài chính Kế toán: 

 

 Phối hợp với cán bộ chương trình tổng hợp kế hoạch chi tiêu hàng tháng, trình Quản lý Văn 

Phòng Dự An (VPDA) xác nhận và gửi văn phòng Pact Vietnam tại Hà nội (VPHN) phê 

duyệt. 

  Theo dõi tiền mặt, và làm thủ tục nội bộ rút tiền mặt từ VPHN về VPDA theo hướng dẫn 

của Dự án. 

 Thực hiện kiểm soát và thanh toán cho các hoạt động do văn phòng dự án thực hiện trên cơ 

sở kiểm tra chéo với các cán bộ liên quan và xác nhận của Quản lý Văn phòng dự án . Đảm 

bảo các khoản chi phí được thanh toán là hợp lý, hợp lệ, phù hợp với ngân sách/ kế hoạch 

chi phí hàng tháng, cũng như tuân thủ các chính sách và thủ tục kế toán của Pact và VPDA. 

 Hỗ trợ tổ chức, kiểm soát và thanh toán các hoạt động do VPHN tổ chức tại địa bàn VPDA. 

 Tham gia giám sát chi phí trong và sau hoạt động, cho các hoạt động dự án (tập huấn) tại 

cộng đồng (tại các xã). 

 Phối hợp với Trợ lý văn phòng, kiểm tra và đối chiếu tất cả các dịch vụ sử dụng tại văn 

phòng dự án trong kỳ bao gồm điện, nước, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng khác, bao 

gồm kiểm kê định kỳ. 

 Hàng ngày cập nhật tất cả các giao dịch tài chính (thu-chi) của VPDA, kể cả các giao dịch 

thanh toán hộ VPHN vào phần mềm QuickBooks tại VĐA theo đúng hướng dẫn của VPHN. 

 Hàng tháng kết xuất thông tin từ phần mềm, đối chiếu, kiểm tra số liệu với VPHN và lập báo 

cáo tài chính gửi VPHN.  

 Tập hợp tất cả các chứng từ liên quan để gửi về văn phòng Pact Hà Nội kèm theo báo cáo tài 

chính hàng tháng.  

 Trước khi gửi chứng từ gốc về Văn phòng Pact Hà Nội , scan và lưu bản scan của tất cả các 

chứng từ thanh toán bao gồm cả chứng từ thanh toán tại Văn phòng dự án và các chứng từ 

thanh toán gửi về Văn phòng Pact Hà Nội để giải ngân trực tiếp 

 

Hỗ trợ chương trình: 

 Hỗ trợ quản lý nhân sự, hành chính, đào tạo, mua sắm và các hoạt động khác của dự án. 

 Chịu trách nhiệm về các hoạt động mua sắm của văn phòng. 

 Hỗ trợ hậu cần và phương tiện đi lại cho các cán bộ của văn phòng dự án . 

 Điều phối việc lưu trữ tài liệu dự án với sự hỗ trợ của Quản lý Văn phòng dự án. 

 Điều phối dịch các tài liệu dự án. 

 Phối hợp với nhóm kỹ thuật lên kế hoạch và chuẩn bị hậu cần cho các buổi tập huấn /hội 

thảo. 

 

Các công việc có liên quan khác theo phân công của Quản lý Văn phòng dự án và /hoặc nhóm 

Tài chính ở văn phòng Hà Nội. 

 

Yêu cầu: 
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 Là người Việt Nam.  

 Có bằng cử nhân.  

 Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan. 

 Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức Phi chính phủ quốc tế.  

 Có kinh nghiệm nhập liệu và quản lý số liệu là một lợi thế. 

 Tinh thần làm việc nhóm tốt, linh hoạt, tận tụy và luôn có niềm tin rằng không có nhiệm 

vụ nào là không quan trọng.  

 Khả năng tiếp thu nhanh và sẵn sàng học hỏi.  

 Kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt.  

 Kỹ năng sử dụng phần mềm Word, Excel và Powerpoint. 


