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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             TP Vinh, ngày 17  tháng 4 năm 2019 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC 

 

1. Ông Đinh Văn Tới - Giám đốc  

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ của Trung tâm. 

- Quản lý giáo viên, cán bộ, công nhân viên của Trung tâm. 

- Quản lý quá trình đào tạo, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ. 

- Quản lý tài sản của Trung tâm, quản lý tài chính; quyết định thu, chi và 

phân phối các thành quả hoạt động của Trung tâm theo quy định. 

- Ký chứng chỉ xác nhận kết quả học tập của học viên theo thẩm quyền do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 

2. Nguyễn Mạnh Cường – Chuyên viên 

- Thực hiện công tác tuyển sinh, chiêu sinh theo kế hoạch mở lớp của Trung 

tâm.  

- Tiếp nhận, lập danh sách và quản lý hồ sơ học viên, lớp học. 

- Soạn thảo các văn bản của Trung tâm, trình giám đốc ký. 

- In chứng chỉ 

- Thực hiện một số công việc do Giám đốc Trung tâm phân công. 

3. Bà Đặng Thị Thúy - Kế toán 

 - Thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác tài chính kế toán; 

 - Quản lý và cấp phát chứng chỉ cho học viên; 

 - Đóng, mở cửa, vệ sinh, kiểm tra hệ thống điện các phòng máy tính do 

Trung tâm tổ chức đào tạo và quản lý. 

- Theo dõi việc chấp hành lịch dạy, giờ dạy của giảng viên tại các phòng máy 

vi tính và các chương trình đào tạo khác do Trung tâm thực hiện. 

- Thực hiện một số công việc do Giám đốc Trung tâm phân công. 
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4. Ông Đinh Chung Thành - Chuyên viên 

 - Thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống máy tính của phòng học, nếu có 

sự cố về mặt kỹ thuật phải phối hợp khắc phục ngay, đảm bảo cho máy hoạt động 

tốt. 

- Nếu máy tính cần sửa chữa, cần thay thế linh kiện phải báo với Phòng 

Quản trị- Thiết bị, Phòng Tài chính- kế toán để kịp thời lập kế hoạch sửa chữa, mua 

thay thế. 

- Thực hiện công tác tuyển sinh, chiêu sinh theo kế hoạch mở lớp của Trung 

tâm.  

 - Thực hiện một số công việc do Giám đốc Trung tâm phân công. 

 

        GIÁM ĐỐC 

         (Đã ký) 

TS. Đinh Văn Tới 

 


