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SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY 
 

 

Số: 03 /PC-THPTBTM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Bắc Trà My, ngày 25 tháng 8 năm 2021 
 

 

PHÂN CÔNG 

Nhiệm vụ của nhân viên Tổ Văn phòng năm học 2021 - 2022 

 

Căn cứ thông tư 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15/9/2020 về việc ban hành Điều lệ 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học; 

Căn cứ trình độ chuyên môn, năng lực công tác và hợp đồng lao động của từng cá 

nhân trong Tổ Văn phòng, 

Hiệu trưởng trường THPT Bắc Trà My phân công nhiệm vụ công việc của các cá 

nhân trong Tổ Văn phòng như sau: 

1. Kế toán 

Kế toán nhà trường có những nhiệm vụ sau: 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý tất cả các nguồn tài chính, tài sản. Lập tất 

cả các dự trù chi tiêu do Hiệu trưởng chỉ đạo. Quản lý hồ sơ, chứng từ theo đúng 

nguyên tắc tài chính. Giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác, có trách nhiệm các 

khoản thu chi và các chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và 

Ban đại diện cha mẹ học sinh. Hàng tháng quyết toán tất cả các nguồn thu chi và báo 

cáo với Hiệu trưởng tình hình thu chi (trước ngày 25 hàng tháng). 

- Thường xuyên vào kênh điều hành Sở GDĐT, email cá nhân theo dõi các văn 

bản, thông tin, các văn bản mới ban hành và báo cáo kịp thời những nội dung công văn 

Sở GD&ĐT yêu cầu thuộc lĩnh vực mình phụ trách (trước khi gửi báo cáo phải trình 

Hiệu trưởng duyệt). 

- Có trách nhiệm hướng dẫn Công đoàn, Đoàn trường, cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường quyết toán kinh phí 

đúng theo quy định, nhanh chóng kịp thời. 

- Ngay từ đầu năm khi có kinh phí được giao, kế toán phải lập dự kiến kế hoạch 

hoạt động tài chính báo cáo Hiệu trưởng. 

- Báo cáo các loại quỹ ngoài ngân sách (học phí, các nguồn tiền gửi còn dư, ...) để 

Hiệu trưởng quyết định công khai các loại quỹ này mỗi năm hai lần vào cuối mỗi học 

kì. 

- Hàng năm phải kiểm quỹ tiền mặt, khi kết thúc năm tài chính, đồng thời tham 

mưu Hiệu trưởng xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 43 của Chính phủ. 
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- Trước ngày 20 hàng tháng hoàn thành thủ tục chuyển tiền lương cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên. Ngày 25 đến 30 hàng tháng cập nhật tài chính, tiền mặt, tài sản và báo 

cáo cho Hiệu trưởng. Có nhiệm vụ cung cấp cho Ban kiểm tra trường tình hình thu chi 

các nguồn quỹ khi kiểm tra, để công khai trước toàn trường. 

- Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh 

kịp thời, đúng quy định. Giải quyết chế độ BHYT, BHTT học sinh và giáo viên kịp thời 

và đúng thời gian quy định. Tham mưu Hiệu trưởng họp Hội đồng lương xét nâng 

lương trước thời hạn, nâng lương định kỳ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

- Mọi sự mất mát chứng từ, thất thoát công quỹ do thiếu trách nhiệm, hoặc chi sai 

chế độ, sai nguyên tắc tài chính thì phải bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Thực hiện báo cáo hàng tháng, ePMIS, Hồ sơ trường đúng yêu cầu, đúng thời 

gian quy định. 

- Công tác kiêm nhiệm: 

Giờ làm việc: Theo giờ hành chính, được nghỉ 2 buổi chiều trong tuần. 

2. Văn thư, Giáo vụ, thủ quỹ 

2.1. Nhân viên văn thư có những nhiệm vụ cụ thể sau: 

- Nhận công văn đi, đến, ghi vào sổ theo qui định và chuyển cho Hiệu trưởng xử 

lý, thực hiện lưu trữ công văn đi, đến. Hằng ngày, vào trang thông tin điện tử của Sở 

GD&ĐT Hà Tĩnh, TDO của trường, Hộp thư điện tử Đảng Cộng sản để lấy các loại văn 

bản, thông tin cần giải quyết. Theo dõi và kịp thời báo cáo cho Hiệu trưởng biết những 

công văn nào chưa hoàn thành. 

- Đánh máy các loại văn bản hành chính của trường khi được sự phân công của 

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; vào số đủ, đúng qui định và gửi đi nhanh, kịp thời, 

đúng địa chỉ. 

- Quản lý các loại con dấu của nhà trường, không được mang con dấu ra khỏi 

trường, không để người khác sử dụng con dấu. Không được đóng dấu vào những chữ ký 

photo của Hiệu trưởng hay Phó Hiệu trưởng. Không được đóng dấu khi chưa có chữ ký 

của lãnh đạo nhà trường. 

- Khi trình ký các loại hồ sơ phải có đầy đủ các thông tin trên các loại giấy tờ cần 

ký. Kiểm tra lại các loại văn bản khi trình ký (nội dung, văn phong, chính tả ...), đối 

chiếu với hồ sơ gốc như sổ điểm, học bạ, dữ liệu tại máy tính ... tránh để tình trạng sửa 

chữa  tùy tiện. 

- Quản lý giấy giới thiệu, giấy công tác, ghi giấy giới thiệu, giấy công tác khi Hiệu 

trưởng yêu cầu. Ghi cụ thể số giấy giới thiệu, giấy công tác và cấp đúng người được 

Ban giám hiệu phân công đi công tác. 
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- Quản lý các loại hồ sơ của học sinh và các loại giấy tờ liên quan đến học sinh 

(Học bạ, bằng tốt nghiệp, sổ theo dõi và đánh giá học sinh, sổ cấp chứng nhận nghề, sổ 

đầu bài ...), lập sổ theo dõi ký mượn hàng ngày. Đối với giáo viên khi mượn học bạ, sổ 

theo dõi và đánh giá học sinh phải có thực hiện việc ký mượn và ký trả theo đúng quy 

định. 

- Lập sổ đăng bộ, sổ theo dõi và cấp phát văn bằng, sổ theo dõi học sinh chuyển 

đi, chuyển đến. Chịu trách nhiệm về việc cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề phổ 

thông, ... 

- Hướng dẫn học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện công tác chuyển đi và 

chuyển đến, hướng dẫn điều chỉnh sai sót, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương 

trình phổ thông khi phụ huynh học sinh yêu cầu, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời. 

- Sắp xếp hồ sơ khoa học, chính xác, có lịch làm việc cụ thể để tiện cho giáo viên, 

phụ huynh và học sinh khi liên hệ công tác. 

- Thực hiện nhiệm vụ thu hồ sơ đăng ký thi Tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào các 

trường Đại học, Cao đẳng, TCCN và hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 của nhà trường. 

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên của Tổ tiếp công dân; thành viên của Ban tư vấn 

hướng nghiệp phân luồng một cách có hiệu quả. 

- Hàng tháng trước ngày 25 phải báo cáo kết quả hoạt động cho Hiệu trưởng. 

2.2. Nhiệm vụ công tác thủ quỹ: 

- Giúp Hiệu trưởng quản lý tài chính của tất cả các nguồn quỹ trong nhà trường 

theo đúng nguyên tắc tài chính. Quỹ tiền mặt khớp với sổ sách, không tự ý cho tạm ứng, 

cho mượn tiền, hoặc sử dụng tiền của cơ quan vào mục đích cá nhân. Chỉ được phép chi 

khi có ký duyệt của Hiệu trưởng và kế toán (tất cả các nguồn quỹ). 

- Thực hiện trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản, các loại hồ sơ, chứng từ. Quản 

lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt; quản lý chìa khóa két sắt an toàn. 

- Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của nhà 

trường; chủ động thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán. 

- Thu nộp các loại quỹ do cấp trên giao đúng thời gian quy định và đạt chỉ tiêu cao 

nhất, tất cả các nguồn thu đều phải có phiếu thu. 

- Thu chi phải cập nhật kịp thời; ngày 25 hàng tháng phải báo cáo kết quả thu chi 

cho Hiệu trưởng và công khai cho các lớp biết; quyết toán thu chi hàng tháng một cách 

chính xác, kịp thời (trước ngày 25 hàng tháng). 

- Trong việc thực hiện chi các chế độ chính sách cho học sinh thủ quỹ phải cho 

học sinh trực tiếp nhận và giáo viên chủ nhiệm giám sát và cùng ký vào chứng từ nhận 
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của học sinh. Báo cáo với Hiệu trưởng, kế toán số quỹ còn lại khi có yêu cầu. 

- Đề xuất mua sắm các loại văn phòng phẩm của nhà trường (giấy in A4, giấy 

photo, phấn, đồ dùng văn phòng, ...) và phát cho lãnh đạo nhà trường, giáo viên, các 

lớp. Lưu ý tất cả việc mua sắm phải có văn bản đề xuất, được sự phê duyệt của Hiệu 

trưởng và lưu giữ lại để làm hồ sơ quyết toán sau này. 

- Lập hồ sơ cấp phát các loại hồ sơ sổ sách, văn phòng phẩm, đồ dùng, ... đúng 

theo quy định, người phát phải ghi, người nhận phải ký nếu để xảy ra tình trạng thiếu và 

thất thoát thì cá nhân phải chịu trách nhiệm. 

2.3. Công tác kiêm nhiệm: 

+ Thực hiện tốt công tác đột xuất khác khi Ban giám hiệu yêu cầu. 

Giờ làm việc: Theo giờ hành chính, được nghỉ 2 buổi chiều trong tuần. 

3. Thư viện 

Nhân viên thư viện có những nhiệm vụ sau: 

- Quản lý các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, báo, tạp chí ... theo 

đúng nguyên tắc, nội quy thư viện. Sắp xếp khoa học, dễ tra cứu, tìm kiếm. Giới thiệu 

những tài liệu, sách mới đến giáo viên và học sinh. 

- Kịp thời cung cấp các loại sách, báo, tạp chí... cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và học sinh có nhu cầu học tập, nghiên cứu. Mở sổ mượn đối với giáo viên, cuối mỗi 

năm học phải tổng hợp tình hình và báo cáo cho Hiệu trưởng. 

- Đề xuất mua bổ sung những đầu sách hay, thiếu trong việc giữ vững và phát 

triển thư viện đạt xuất sắc; chủ động làm hồ sơ thanh lý những đầu sách cũ, không còn 

sử  dụng được. Thực hiện kiểm kê định kỳ, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định. 

- Có sổ sách theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình cho mượn, nhập hoặc mua 

mới các đầu sách. Nếu để thất thoát, hư hỏng, mất mát phải bồi thường. 

- Quản lý và cho giáo viên mượn đồ dùng dạy học, bản đồ kịp thời để tránh ảnh 

hưởng việc giảng dạy của giáo viên. Lập hồ sơ ghi chép việc mượn, trả, có chữ ký đầy 

đủ, tránh tình trạng mất mát, thất thoát. 

- Cần theo dõi học sinh nghèo, học sinh khó khăn, trong vấn đề mượn sách để đề 

xuất việc chi các nguồn hỗ trợ chi phí học tập, đảm bảo đầu sách mà học sinh mượn. 

- Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý thư viện, từng bước xây dựng thư viện 

điện tử. 

- Phụ trách phòng truyền thống của nhà trường. 

- Quản lý hồ sơ tổ chức cán bộ, yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên bổ sung 

đầy đủ các loại hồ sơ. Nhận và cập nhật hồ sơ cán bộ vào phần mềm ePMIS 

- Phải có kế hoạch hoạt động và báo cáo cho Hiệu trưởng biết các vấn đề thuộc 
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trách nhiệm của mình trước ngày 25 hàng tháng. 

- Công tác kiêm nhiệm: 

+ Phụ trách vệ sinh khu vực thư viện, phòng truyền thống. 

+ Quản lý các hoạt động chung của tổ, phân công lịch trực cho các thành viên 

trong tổ, bố trí các nhiệm vụ đột xuất. 

+ Đề xuất các ý kiến của thành viên trong tổ trước hội đồng và cho Ban giám hiệu. 

+ Thực hiện tốt công tác đột xuất khác khi Ban giám hiệu giao. 

Giờ làm việc: Theo giờ hành chính, được nghỉ 2 buổi chiều trong tuần. 

4. Bảo vệ (Hợp đồng 03 người) 

Bảo vệ phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Bảo vệ tài sản, bảo vệ an ninh, phòng chóng cháy nổ, bảo đảm an toàn cơ quan 

và giữ gìn uy tín của nhà trường, của cán bộ, giáo viên và công nhân viên trong nhà 

trường. 

- Tôn trọng pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường và 

của ngành giáo dục. 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, thực hiện nếp sống văn hóa nơi công 

sở, phòng bảo vệ là nơi tiếp đón và hướng dẫn khách đầu tiên khi khách đến làm việc và 

liên hệ công tác với nhà trường nên phải sắp xếp khoa học, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, 

gọn gàng, không được tổ chức các sinh hoạt cá nhân trong phòng làm việc. 

- Phải có mặt đúng nơi làm việc được quy định đối với nhân viên bảo vệ trong 

thời gian quy định của ca trực. Quy định có 1 bảo vệ thường xuyên có mặt ở nhà trực. 

- Chấp hành lệnh điều hành của Ban giám hiệu, nội quy kỷ luật lao động, an toàn 

lao động và các quy định về phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai. Thực hiện 

tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Bồi thường vi phạm về vật chất: Bồi thường 100% giá trị tài sản trong trường 

hợp để kẻ gian trộm cắp hoặc phá hoại. 

- Bảo vệ có trách nhiệm kiểm tra người ra vào cơ quan, đối với khách liên hệ công 

tác, học sinh liên hệ rút hồ sơ, bằng tốt nghiệp, ... Bảo vệ hướng dẫn điền thông tin vào 

tờ khai y tế, hướng dẫn để xe đúng quy định không được chạy xe thẳng vào trường 

trong thời gian học sinh đang học. 

- Hàng ngày thực hiện việc mở cổng trường, mở phòng học, mở các phòng chức 

năng theo đúng quy định, mở cửa và chuẩn bị hệ thống loa máy phòng hội đồng khi có 

lịch họp. 

- Cuối mỗi buổi học bảo vệ kiểm tra lại tất cả tài sản nhà trường nhất là các phòng 

học về các công tắc bóng điện, quạt, bàn ghế, cửa kính và hệ thống điện ... tại phòng 
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học và báo cáo ngay với ban giám hiệu nếu có hư hỏng mất mát và đồng thời bảo vệ 

phải ghi vào sổ theo dõi của mình để báo cáo và tiến hành sửa chửa tài sản bị hư hỏng. 

- Tuyệt đối không cho học sinh ra cổng (trong giờ học) khi chưa được sự cho phép 

của Ban giám hiệu hay của Đoàn trường. 

- Thực hiện công tác chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh, cây xanh; không để cây bị 

chết, bị xâm hại. 

- Thường xuyên liên hệ với Hiệu trưởng để báo cáo tình hình hàng ngày và xin ý 

kiến xử lý khi có vấn đề đột xuất. 

- Điều hành hiệu lệnh trống trong nhà trường theo quy định của Ban giám hiệu. 

- Ngoài ra tùy thực tế Hiệu trưởng có thể giao thêm các nhiệm vụ khác. 

Giờ làm việc: Trực 24/24 tất cả các ngày. 

5. Nhân viên y tế: 

- Thực hiện việc tham mưu cho ban giám hiệu việc khám sức khỏe, chăm sóc 

sức khỏe cho học sinh 

- Thường trực ban phòng chống dịch bệnh trong nhà trường 

- Đảm bảo sạch sẽ, không để các nhà vệ sinh của giáo viên và học sinh bị mùi hôi. 

kiểm tra hoạt động lao động của các lớp, thực hiện xử lý rác thải trong nhà trường. 

Hướng dẫn và nghiệm thu việc lao động, vệ sinh của các lớp. 

- Lập kế hoạch hoạt động y tế trường học; Theo dõi công tác vệ sinh môi trường; 

tuyên truyền phòng, chống các dịch bệnh. 

- Lập danh sách học sinh tham gia BHYT nộp cấp trên, phát thẻ cho học sinh, giải 

quyết các thủ tục bảo hiểm cho học sinh. 

Giờ làm việc: Trực  tất cả các ngày có học sinh đến trường. 

6. Trực hành chính: 

- Vệ sinh sạch sẽ các phòng, nơi làm việc và khu vực văn phòng. Chuẩn bị đầy đủ 

nước cho giáo viên; trực hết giờ hành chính để giải quyết các nhiệm vụ do lãnh đạo giao 

và giao dịch tiếp dân khi nhân dân khi cần giải thích trình bày. 

- Chuẩn bị phòng họp khi khách đến, tiếp khách và giải quyết các giao dịch khác. 

- Theo dõi, ghi chép đầy đủ các buổi dạy thêm, học thêm, nếu trong buổi trực có 

biến động về việc giảng dạy của giáo viên như: giáo viên có lịch mà không tham gia 

dạy, có học sinh mà không có giáo viên, ... báo ngay cho Ban giám hiệu trực để giải 

quyết. 

- Ngoài công việc chuyên môn của các thành viên, tất cả các đồng chí trong tổ 

phải tham gia dọn dẹp, làm vệ sinh trong những hoạt động chung của tập thể cơ quan; 

cả tổ cùng tham gia chuẩn bị các cuộc họp, các buổi lễ, vệ sinh các phòng, chuẩn bị 

nước uống đầy đủ, trang trí hội trường khi cần và dọn dẹp sau khi xong các cuộc họp và 
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buổi lễ. 

Trên đây là những quy định nhiệm vụ công việc của tổ văn phòng, kết quả công 

tác sẽ là tiêu chí bình xét thi đua cuối kỳ, năm học. Quy định này được áp dụng trong 

năm học 2021 - 2022./. 
 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- CB, GV, NV; 

- Lưu VT; 

- Đăng Website. 

 
 

 

  

 
 


