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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 

Vị trí: Trợ lý Dự án – Ban QLDA VUSTA - Dự án QTC phòng, chống HIV/AIDS 

Địa điểm làm việc: Văn phòng Ban QLDA tại Hà Nội 

Hợp đồng: 01 năm, có thể gia hạn đến 31/12/2017 (tùy thuộc vào kết quả công việc) 

Báo cáo đến: Quản lý Dự án, Ban QLDA VUSTA - Dự án QTC phòng chống HIV/AIDS 

Trách nhiệm chính: Trợ lý Dự án có trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động của dự án liên 

quan đến quản lý dự án, triển khai các hoạt động của chương trình và các nhiệm vụ khác 

khi Quản lý dự án yêu cầu. 

Vai trò và trách nhiệm cụ thể: 

A) Hỗ trợ Quản lý dự án: 

   Hỗ trợ Quản lý Dự án trong việc xây dựng các qui định, hướng dẫn quản lý dự án 

đảm bảo tuân thủ theo các yêu cầu về quản lý và triển khai dự án của Chính phủ 

Việt Nam và Quỹ Toàn cầu; 

   Dự thảo các công văn, giấy tờ có liên quan đến hoạt động quản lý dự án và triển 

khai Chương trình; 

   Tham dự các cuộc họp giao ban, quản lý, điều phối, kỹ thuật của Dự án và chuẩn 

bị biên bản các cuộc họp sau khi đã thống nhất các ý kiến của các bên; hỗ trợ 

quản lý dự án trong việc theo dõi, và thực hiện những ý kiến thống nhất trong các 

cuộc họp. 

B) Hỗ trợ bộ phận Chương trình 

   Hỗ trợ cán bộ Chương trình, cán bộ Vận động chính sách, cán bộ Theo dõi và 

đánh giá (TD&ĐG) trong việc triển khai các họat động của Dự án đảm bảo các 

họat động theo đúng kế hoạch được phê duyệt cũng như chỉ tiêu, chất lượng đã 

cam kết với QTC (Những công việc hỗ trợ cụ thể sẽ được giao trong quá trình 

triển khai các hoạt động của Chương trình); 

   Hỗ trợ cán bộ Chương trình về quản lý họat động hỗ trợ cho 04 mạng lưới 

(VNMSM-TG, VNPUD, VNSW, VNP+), bao gồm: phối hợp với bộ phận tài 

chính kiểm tra, xem xét lại ngân sách chi tiết của các đề xuất phù hợp với định 

mức chi tiêu của Dự án đã được phê duyệt; hỗ trợ xây dựng các hợp đồng trách 

nhiệm với các mạng lưới; các hợp đồng với chuyên gia mạng lưới v.v 



   Hỗ trợ trong việc tổ chức các hội thảo/tập huấn mà bộ phận chương trình tổ chức 

như (công viêc cụ thể sẽ được phân công theo kế hoạch của từng sự kiện); 

   Tham gia giám sát việc triển khai các hoạt đông tại các tỉnh/thành phố của Dự án. 

C) Hoạt động mua sắm đấu thầu 

  Tham gia xây dựng kế hoạch đấu thầu của Dự án, trình Quản lý dự án xem xét để 

trình VUSTA phê duyệt; 

   Hỗ trợ việc tuyển chọn chuyên gia tư vấn của Dự án (công việc cụ thể do Quản lý 

dự án phân công); 

   Là đầu mối của Dự án hướng dẫn các Tiểu Ban QLDA xây dựng kế hoạch đấu 

thầu cũng như những vấn đề liên quan đến đấu thầu. 

D)  Lập kế hoạch, báo báo  

   Tham gia xây dựng kế hoạch năm, quí của Dự án (công việc cụ thể sẽ phân công 

sau); 

   Xây dựng các hợp đồng với cán bộ TD-GS của PUSTA 15 tỉnh của Dự án, thu 

thập các báo cáo hàng tháng và phối hợp bộ phận kế toán thực hiện thanh quyết 

toán theo qui định; 

   Là đầu mối nhận các báo cáo tiến độ của các Tiểu Ban Quản lý dự án, tổng hợp 

thành báo cáo của Dự án trình Quản lý Dự án xem xét; 

   Tham gia xây dựng các hợp đồng trách nhiệm với các đơn vị nhận tài trợ phụ do 

bộ phận kế toán Dự án chuẩn bị. 

E)  Phiên/biên dịch 

   Tham gia dịch trong các buổi làm việc của Dự án với QTC và các đối tác phát 

triển khác; 

   Dịch các tài liệu của Dự án khi có yêu cầu. 

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm 

 Tốt nghiêm đại học chuyên ngành Tiếng Anh, xã hội, hành chính hoặc lĩnh vực 

tương đương; 

 Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm là việc trong các dự án phát triển, các tổ chức phi 

chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế;   

 Thành thạo Tiếng Anh (dịch nói/viết) 

 Có kinh nghiệm về quản lý và triển khai các dự án phát triển, kinh nghiệm và 

kiến thức về đầu thầu; 

 Năng động, nhanh nhẹn, thích nghi với thay đổi và sẵn sàng áp dụng những cách 

tiếp cận mới; 

 Có kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm; 

 Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và viết báo cáo; 

ó khả năng sử dụng tốt máy tính, đặc biệt là chương trình Microsoft Word, 


