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Mô tả công việc 
 

Cán bộ Chương trình Sau Phổ thông 
Dự án phát triển trẻ em (CDP) 

 
 
 

I. Giới thiệu 

SCC CIO là tổ chức từ thiện phi lơi nhuận đăng ký tại Anh Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Chính 
sách bảo vệ Trẻ em được áp dụng trên tất cả các hoạt động của chúng tôi. Tầm nhìn của SCC CIO 
là hướng tới giảm nghèo ở Việt Nam thông qua giáo dục. Sứ mạng của chúng tôi: “SCC mong muốn 
tất cả trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam được phát huy hết tiềm năng dựa vào nền giáo 
dục chất lượng tương ứng nhu cầu của các em”.  
SCC hỗ trợ đến trường cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam. 
Hiện nay, chúng tôi đang có dự án ở TP.HCM, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Nai, Hậu 
Giang, Kiên Giang, Quảng Trị, Phú Thọ và Ninh Bình. Chúng tôi giúp các em bằng cách cung cấp 
các gói học bổng cho các trẻ em từ 5- 23 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được tiếp cận 
giáo dục và chăm sóc sức khoẻ từ đó các em và gia đình có cơ hội thay đổi cuộc đời 
 
Chúng tôi tin tưởng rằng giáo dục là phương cách bền vững và hiệu quả nhất để giúp trẻ em và gia 
đình thoát khỏi nghèo đói và đầu tư cho giáo dục là đầu tư kép: không những đầu tư cho cá nhân 
trẻ mà còn đầu tư cho cả tương lai của Việt Nam. SCC CIO được biết như một tổ chức phi chính 
phủ hùng mạnh và hiệu quả ở TP.HCM và ưu tiên hàng đầu cho hỗ trợ giáo dục  

 
II. Chương trình phát triển trẻ em – Sơ đồ tổ chức 
 

 
 
II. Mô tả công việc 
1.   Vị trí 

 Cán bộ chương trình Sau Phổ thông  
 

2.   Báo cáo cho:  

Quản lý chương trình Phát triển Trẻ em 
 

Quản lý chương 
trình

Cán bộ Chương 
trình

Nhân viên địa 
phương bán 

thời gian

Cán bộ Chương 
trình

Cán bộ Chương 
trình

Cán bộ Chương 
trình

Cán bộ Chương 
trình

Cán bộ Hành 
chánh
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3.   Nhiệm vụ chính 

 Đảm bảo các trẻ được nhận vào chương trình thực sự có hoàn cảnh khó khăn; các em muốn 
đến trường nhưng không thể hoặc có nguy cơ bỏ học do gia đình các em có khó khăn về tài 
chính. 

 Cung cấp đúng gói hỗ trợ, đúng chất lượng, đủ số lượng và đúng thời gian cho các em học 
sinh/sinh viên trong chương trình. 

 Theo dõi sát tất cả các em học sinh/sinh viên trong chương trình và tư vấn cho các em trong 
trường hợp cần thiết. 

 Đảm bảo các thông tin về học sinh/sinh viên trong chương trình được ghi chép, cập nhật & 
lưu trữ đầy đủ, kịp thời và chính xác. 

 Đối với tất cả các thay đổi của học sinh/sinh viên trong chương trình (học sinh/sinh viên mới, 
thay thế hoặc nghỉ học) cần được ghi chép, cập nhật & lưu trữ kịp thời & chính xác và đảm 
bảo các thông tin này được chia sẻ đầy đủ với Quản lý chương trình và Cán bộ hành chính 
Chương trình. 

 Giữ gìn và phát triển mối quan hệ và hợp tác với đối tác địa phương. 

 Cập nhật cho Quản lý Chương trình tất cả các vấn đề phát sinh của sinh viên/học sinh và đề 
xuất hỗ trợ lập tức và hỗ trợ bổ sung thông qua gói hỗ trợ khẩn cấp để đảm bảo học sinh/sinh 
viên nhận được hỗ trợ cần thiết để tiếp tục việc học. 
 

 
4.   Nhiệm vụ cụ thể 

4.1 Lập kế hoạch, Thực hiện, Giám sát và Đánh giá 

 Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm thăm gia đình trẻ để: a) xác định tình trạng gia đình  
của trẻ mới vào chương trình hoặc b) cập nhật tình trạng gia đình trẻ và  học sinh/sinh viên 
trong chương trình. 

 Viết tóm tắt hoàn cảnh gia đình và các thông tin liên quan về trẻ sau mỗi chuyến viếng thăm. 
 Cập nhật hàng tháng danh sách học sinh/sinh viên với thông tin chính xác về tên, lớp, loại 

học bổng, các thay đổi (mới vào, thay thế hoặc nghỉ học, v.v.v) 

 Hỗ trợ các thành viên khác trong chương trình phát triểnt trẻ em trao gạo, đồng phục, tập, 
sách giáo khoa khi cần;  

 Định kỳ tổng hợp danh sách và chuyển học phí cho học sinh/sinh viên 

 Liên lạc với học sinh/ sinh viên khi học sinh/sinh viên cần tư vấn hoặc cập nhật thông tin của 
học sinh/sinh viên. 

 Cung cấp hỗ trợ khẩn cấp theo nhu cầu của học sinh/sinh viên để đảm bảo việc học của các 
em được duy trì liên tục. 

 Tổ chức các buổi họp định kỳ cho học sinh/sinh viên 

 Thu thập và lưu trữ kết quả học tập của học sinh/sinh viên vào cuối mỗi năm học. 
 

Đặc biệt đối với học sinh/sinh viên: 

 Tổ chức các khoá tập huấn với sự tham gia của nhà tài trợ 

 Tổ chức các khoá tập huấn kỹ năng mềm hàng năm. 
 Tổ chức họp định kỳ 2 lần/ năm. 

  Hướng dẫn cho đại diện học sinh/sinh viên tổ chức các khoá tập huấn kỹ năng sống và họp 
định kỳ hàng năm 

 Tổ chức các chuyến thăm cho nhà tài trợ và đi cùng khi có yêu cầu 
 

 
4.2 Phản hồi, chia sẻ thông tin và báo cáo 

 Đảm bảo rằng việc chia sẻ thông tin và báo cáo với đối tác địa phương được duy trì thường 
xuyên. 
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 Định kỳ cung cấp phản hồi và chia sẻ thông tin liên quan đến trẻ và học sinh/sinh viên trong 
chương trình (trực tiếp trong cuộc họp hàng tháng hoặc bản viết) với quản lý chương trình. 

 Thu thập và cung cấp thông tin liên quan đến trẻ và học sinh/sinh viên trong chương trình 
cho Quản lý chương trình khi có yêu cầu. 

 Gửi báo cáo hàng tháng cho Quản lý chương trình đầy đủ và đúng hạn. 
 Cung cấp thông tin cập nhật về trẻ và học sinh/sinh viên với cập nhật thay đổi cho cán bộ 

hành chánh vào cuối mỗi tháng. 

 Cung cấp kết quả học tập của trẻ và học sinh/sinh viên vào cuối năm cho cán bộ hành chánh 
đúng hạn để gửi báo cáo cho nhà tài trợ. 
 

 
5.   Nhiệm vụ đặc biệt 

 Thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác do Quản lý chương trình yêu cầu mà các nhiệm vụ đó 
phù hợp và cần thiết cho chương trình và trong khung thời gian thích hợp. 

 Thảo luận, chia sẻ thông tin và báo cáo cho trưởng chương trình về các vấn đề của dự án 
trong trường hợp Quản lý chương trình vắng mặt 
 
 

7.  Luật bảo vệ trẻ của SCC  
Cảnh giác với tất cả các loại lạm dụng và bóc lột trẻ em; báo cáo tất cả các trường hợp lạm 
dụng, đặc biệt các trường hợp trẻ và học sinh/sinh viên trong chương trình phát triển trẻ em. 
Thảo luận với trưởng chương trình về giải pháp của SCC trong mổi trường hợp cụ thể, tìm kiếm 
sự hỗ trợ pháp lý và hỗ trợ khác cho trẻ/học sinh/sinh viên và gia đình. 
  
 
 

 

TP. Hồ Chí Minh, … … 2016 
 
 
 
   

 
        
 
 
  

 
HCMC, 12.10.2016/NTDH 


