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chıńh	
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A. GIỚI THIỆU VỀ MSD  

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) trực thuộc Hội Nghiên cứu Khoa 
học về  Đông Nam Á – Việt Nam, thành lập theo Quyết định số 53-2017/QĐ-TWH ngày 16 
tháng 8 năm 2017. Viện có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động theo hình thức tự nguyện 
và tự quản, có con dấu và có tài khoản riêng tại Ngân hàng.  

Sứ mệnh  

Là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, MSD nỗ lực hành động vì một môi trường phát triển 
thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và thúc đẩy việc thực hiện quyền của 
các nhóm cộng đồng bị lề hoá và dễ bị tổn thương, đặc biệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ 
nữ và người khuyết tật.  

Tầm nhìn  

MSD hướng tới một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi các tổ chức xã hội phát huy vai trò
 đôc lập hoạt động hiệu quả, nơi quyền của các tổ chức xã hội và quyền của các nhóm yếu t
hế, dễ bị tổn thương được đảm bảo và tôn trọng.  

Khẩu hiệu  

MSD nỗ lực tạo ra các giá trị và đạt được những tác động địa phương tích cực. Chúng tôi là
m việc trong các lĩnh vực độc đáo và khác biệt, nỗ lực đạt được hiệu quả, hiệu suất thông q
ua thúc đẩy văn hoá học hỏi, truyền cảm hứng và can thiệp sáng tạo.  

Giá trị cốt lõi và Nguyên tắc  

• Quan hệ đối tác bình đẳng  
• Hợp tác và đoàn kết  

• Mở rộng sự tham gia và trao quyền cho mọi công dân  
• Quản trị tốt  
• Can thiệp sáng tạo  

Mục tiêu  

• Nâng cao năng lực cho tổ chức xã hội và các bên liên 
quan trong thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs);  



• Thúc đẩy doanh nghiệp có trách nhiệm, 
doanh nghiệp thân thiện với trẻ em và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (S
DGs);  

•  Giáo dục cộng đồng và can thiệp, hỗ trợ các chương trình thực hiện quyền trẻ em, 
thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật.  

Để hỗ trợ MSD  đạt được kết quả tốt nhất, chúng tôi cần tuyển một cán bộ kế toán kiêm hàn
h chính. Vị trí này sẽ làm việc chặt chẽ với nhà tài trợ, cơ quan chủ quản, cơ quan thuế, ngâ
n hàng, bảo hiểm xã hội, các cơ quan đối tác. Vị trí này làm việc chặt chẽ với các thành viên
 khác trong tổ chức và báo cáo trực tiếp cho Viện trưởng MSD.  

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC  

Các nhiệm vụ và mô tả công việc:  

• Thực hiện, duy trì và cập nhật  hệ thống/cơ chế thanh toán phù hợp với các quy 
định  của MSD, nhà tài trợ, và pháp luật hiện hành; kiểm soát các dự toán ngân sách 
và báo cáo thanh quyết toán của các hoạt động, tháng/quý/năm đảm bảo việc xây 
dựng kế hoạch và giải ngân các hoạt động tuân thủ các cam kết thỏa thuận với nhà 
tài trợ và các quy định của pháp luật hiện hành;  

• Thu thập, lưu giữ và hoàn thiện đầy đủ, chính xác các hoá đơn, chứng từ thanh toán
 cho các hoạt động của dự án;  

• Thực hiện các giao dịch với ngân hàng  
•  Hoàn thành sổ sách, chứng từ kế toán các dự án hàng tháng để nộp cho cấp quản l

ý (hoàn thành trước ngày 05 của tháng liền kề);  

• Thường xuyên cập nhật và sẵn sàng báo cáo tình hình thực hiện chi 
tiêu của các chương trình dự án nói riêng và của MSD nói chung;  

• Làm việc với các đơn vị kiểm toán đảm bảo hoạt động kiểm toán được diễn ra thuận 
lợi, minh bạch và đúng thời hạn; làm việc với các cơ 
quan quản lý chức năng tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, thanh 
tra các hoạt động của hệ thống tài chính của tổ chức; làm việc với các nhà tài trợ và 
đối tác theo yêu cầu công việc;  

• Hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các yêu cầu của hệ thống tài chính, chế độ kế toán c
ho các nhân 
viên của tổ chức, kế toán của các đối tác, các đơn vị nhận tài trợ thứ cấp khác khi đ
ược yêu cầu.  

• Quyết toán viện trợ hàng năm với cơ quan chủ quản.  
• Hỗ trợ các nhóm dự án để chuẩn bị các cuộc hội thảo, tập huấn, hội họp, mua sắm v

à các hoạt động dự án khác khi cần thiết  

• Các nhiệm vụ khác phù hợp với chuyên môn và tổ chức khi có yêu cầu  

Yêu cầu về Công việc:  

• Tốt nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng trong lĩnh vực tài chính, kếtoán.  
• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa  
• Có kinh nghiệm làm vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phi 

chính phủ là một lợi thế.  

• Cẩn thận, trách nhiệm, nhiệt tình, 
ham học hỏi, cam kết thời gian làm việc tại tổ chức  

• Có kỹ năng tốt về máy tính, tin học văn phòng  
• Sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh thành thạo các kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)  
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm  



• Có khả năng giao tiếp và trình bày tốt  

• Có khả năng đi công tác địa phương 

C. QUYỀN LỢI  

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung;  
• Cơ chế lương, thưởng cạnh tranh, minh bạch;  
• Có chế độ học tập, tham gia các hoạt động nâng cao năng lực, “retreat” hàng năm 

của tổ chức;  
• Được đóng BHXH khi trở thành nhân viên chính thức  

D. HỒ SƠ ỨNG TUYỂN  

Ứng viên quan tâm có thể gửi câu hỏi hoặc hồ sơ ứng tuyển  gồm CV và thư xin việc về địa 
chỉ email : contact@msdvietnam.orgvới tiêu đề : Ketoan 2019 – Tên ứng viên (VD : Ketoan 
2019 – Tran Hai Yen) trước 17h00 ngày 30 tháng 11 năm 2019 

 


