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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
JOB DESCRIPTION 

 

Vị trí: 
Job title: 
 

NHÂN VIÊN GIÁO VỤ 
Students Affairs Officer 

Cấp bậc: 
Job grade 
 

A2 

Báo cáo: 
Report to 
 

Hiệu Trưởng Trường EMASI. 
EMASI Head of School.  

Mô tả chung: 
Job overview 

 

Nhân viên giáo vụ phụ trách các công việc quản lý hồ sơ học vụ của Trường 
Student Affairs Officer is responsible for educational documentation of school.  

Trách nhiệm:  
Responsibilities  

 

 Công tác đối ngoại như tiếp phụ huynh và học sinh khi có nhu cầu liên hệ về thủ tục nhập học, học bạ… 
Communicate with parents and students about the school reports and related documents. 

 

 Đối ngoại với các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục như Phòng GD, Sở GD để cập nhật các hướng 
dẫn đảm bảo công tác giáo vụ thực hiện theo quy định của Bộ giáo dục.  
Liaise with Department of Education and Training (DOET) to update the instruction of Ministry of Education and 
Training to implement the job.  

 

 Văn thư, lưu trữ: Công văn đi - đến, tài liệu cho các buổi họp, hồ sơ lưu. 
Be responsible for school’s archives: incoming official dispatches, official dispatch travels, meeting minutes… 

 

 Cập nhật công văn đến và chuyển cho các bộ phận liên quan để xử lý công văn. 
Receive and give dispatch to designated department.  

 

 Quản lý dấu Trường, báo cáo các loại lên hệ thống mạng Sở và Phòng Giáo dục. 
Be in charge of the school’s stamp & reports to DOET.  

 

 Cập nhật hồ sơ học sinh chuyển đến và chuyển đi mỗi học kỳ, mỗi năm và báo cáo trên hệ thống Sở. 
Update documents for students enrolling or moving periodically and report to DOET.    

 Chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra của Sở - Phòng GD. 
Support for semester exam(s) procedure.  

 

 Theo dõi và báo cáo việc nhập cổng C1, C2 của GV; trích xuất bảng điểm C1, C2 mỗi học kỳ, trình ký và 
lưu hồ sơ học vụ. 
Follow up the score reports procedure stimulated by MOET through C1, C2 with form tutors and filling.  

 

 Quản lý, lưu trữ học bạ học sinh, hồ sơ Nhà trường theo quy định của cơ quan chức năng (học bạ, sổ 
điểm, sổ đặng bộ, hiệu suất đào tạo, mã số học sinh, thi cử, học sinh chuyển đến và chuyển đi…) 
Manage and file school reports and other documents. 

 

 Sao y/ trích lục học bạ (khi có nhu cầu) 
Copy school report upon request. 

 

 Các nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp giao phó. 
Other tasks as assigned by Line Manager. 

 
Yêu cầu: 
Requirement 

 Bằng tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành sư phạm. 
BA degree and relevant, teaching major is a plus.  

 Trình độ tiếng Anh tương đương B2 (CEFR) 
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English proficiency at B2 (CEFR). 

 Có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương, hoặc có kinh nghiệm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.  
Experience in relevant position.  

 

 
Chữ ký Nhân viên: 
Employee’s signature  

Ngày: 
Date  

Chữ ký Quản lý trực tiếp: 
Line manager’s signature  

 

 
Ngày: 
Date  

 
Chữ ký Quản lý HCNS Cấp 
cao trực thuộc Tập đoàn: 
Senior Group Manager- HR & 
Admin’s signature 

 
 
 

Ngày: 
Date  

 
 

  


