
MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU KHÁC LIÊN QUAN 

1. Chuyên viên Kế hoạch kinh doanh 

a. Mô tả công việc 

- Đảm bảo việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh khả thi, phù hợp với 
chiến lược phát triển của Tổng công ty, đơn vị 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh của đơn vị và tham mưu đề xuất điều chỉnh phù hợp. 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh bán sản phẩm, cung ứng dịch vụ 
của BĐT/TP theo đúng chiến lược, kế hoạch được giao. 

- Đảm bảo tính thống nhất, có kế hoạch và phát triển thị trường các sản phẩm, 
dịch vụ của BĐT/TP. 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị 

- Nghiên cứu, xây dựng, triển khai áp dụng các quy định, chính sách về công tác 
kế hoạch và phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm mới của BĐT/TP, đơn vị 

- Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch được giao 

- Triển khai, thực hiện kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ của Tổng công ty trên 
địa bàn thuộc phạm vi được giao 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, tình hình kinh 
doanh tại các đơn vị, bộ phận 

b. Yêu cầu khác 

Năng lực Yêu cầu 

Hiểu biết  

- Hiểu rõ các quy định có liên quan đến công việc như quy chế 
kế hoạch, quy chế tài chính… 

- Hiểu rõ tổ chức hoạt động kinh doanh và định hướng phát 
triển của Tổng công ty nói chung, BĐT/TP, đơn vị vị nói riêng. 

- Nắm vững các quy định Pháp luật liên quan đến các hoạt 
động sản xuất kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị. 

- Hiểu rõ tình hình kinh tế xã hội, thị trường, đối thủ cạnh 
tranh, sản phẩm dịch vụ do Tổng công ty cung cấp; cơ chế kinh 
doanh (cho người bán, hách hàng) 

- Hiểu rõ hệ thống kênh phân phối và các đặc điểm thị trường 
thuộc phạm vi phụ trách 

- Hiểu biết về ngành Bưu điện 

Kinh nghiệm 
thực tế 

Theo yêu cầu cụ thể của mô tả công việc 



Các năng lực 
khác 

- Kỹ năng quản trị kinh doanh. 

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán. 

- Có quan hệ xã hội, kiến thức, hiểu biết xã hội. 

- Có khả năng chịu áp lực về công việc. 

- Năng động, sáng tạo, tư duy trong công việc.. 

- Khả năng làm việc độc lập. 

2. Chuyên viên Kế toán  

a. Mô tả công việc 

- Kiểm tra, soát xét tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ kế toán  

- Thực hiện việc hạch toán kế toán nghiệp vụ phát sinh vào các tài khoản, tiểu 
khoản kế toán phù hợp và nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán thống nhất của 
TCT  

- Lập các báo cáo kế toán phần hành theo quy định  

- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định  

- Cung cấp các số liệu, tài liệu kế toán phục vụ cho yêu cầu quản lý  

- Cung cấp các số liệu, tài liệu kế toán phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm toán, 
thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất của các tổ chức kiểm toán độc lập, cơ 
quan thuế…theo yêu cầu  

- Phổ biến, hướng dẫn các cá nhân/đơn vị có liên quan thực hiện  đúng các quy 
trình, nghiệp vụ kế toán phần hành được giao  

- Tham gia hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc theo sự 
phân công  

b. Yêu cầu khác 

Năng lực Yêu cầu 

Hiểu biết và 
kiến thức bổ 
sung 

- Nắm vững các qui định có liên quan đến công việc. 

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán đối với doah nghiệp. 

- Hiểu rõ hệ thống bộ máy tổ chức kế toán của đơn vị và 
hiểu được hệ thống tổ chức bộ máy kế toán của toàn TCT. 

- Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kiểm toán và các 
nghiệp vụ phân tích tài chính doanh nghiệp. 

- Nắm rõ và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, kê khai 
thuế và các phần mềm tin học khác hỗ trợ cho nghiệp vụ kế 
toán 

- Hiểu biết về ngành Bưu điện 



Kinh nghiệm 
thực tế 

Theo yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn chức danh 

Các năng lực 
khác 

- Làm việc độc lập. 

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ. 

3. Chuyên viên Quản lý chất lượng 

a. Mô tả công việc 

- Thực hiện việc hạch toán kế toán nghiệp vụ phát sinh vào các tài khoản, tiểu 
khoản kế toán phù hợp và nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán thống nhất của 
TCT 

- Lập các báo cáo kế toán, các số liệu, tài liệu kế toán phục vụ cho yêu cầu quản 
lý; Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định 

- Phổ biến, hướng dẫn các cá nhân/đơn vị có liên quan thực hiện  đúng các quy 
trình, nghiệp vụ kế toán phần hành được giao… 

b. Yêu cầu khác 

Năng lực Yêu cầu 

Hiểu biết 

- Nắm vững các qui định có liên quan đến công việc. 

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán đối với doah nghiệp. 

- Hiểu rõ hệ thống bộ máy tổ chức kế toán của đơn vị và 
hiểu được hệ thống tổ chức bộ máy kế toán của toàn TCT. 

- Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kiểm toán và các 
nghiệp vụ phân tích tài chính doanh nghiệp. 

- Nắm rõ và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, kê khai thuế 
và các phần mềm tin học khác hỗ trợ cho nghiệp vụ kế toán 

- Hiểu biết về ngành Bưu điện 

Kinh 
nghiệm 
thực tế 

Theo yêu cầu cụ thể của mô tả công việc 

Các năng 
lực khác 

- Làm việc độc lập. 

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ. 

4. Chuyên viên quản lý mạng lưới bưu chính 

a. Mô tả công việc 

- Quản lý, điều hành mạng lưới bưu chính trong toàn đơn vị (bao gồm mạng lưới 
điểm phụ vụ, mạng  đường thư, mạng lưới khai thác, mạng lưới tuyến phát). 



- Triển khai và hướng dẫn thực hiện các văn bản về tổ chức, quản lý và điều 
hành mạng lưới đến từng đơn vị trực thuộc. 

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất mạng lưới bưu chính của các đơn vị 
trực thuộc để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn 
vị. 

- Theo dõi, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để trao đổi thông tin, xử lý giải 
quyết các vấn đề phát sinh trên mạng lưới bưu chính thuộc phạm vi quản lý. 

- Nghiên cứu, đề xuất các phương án để hoàn thiện mạng lưới bưu chính trong 
toàn tỉnh. 

- Tham gia nghiên cứu xây dựng các qui định trong điều hành và quản lý mạng 
lưới bưu chính trong tỉnh cũng như toàn TCT. 

- Thực hiện các báo cáo thống kê định kỳ hoặc đột xuất theo chế độ báo cáo của 
BĐT/TP và Tổng công ty. 

- Điều hành đội xe vận chuyển phục vụ các đơn vị trả và lấy hàng; kiểm tra, 
thống kê, báo cáo hoạt động vận chuyển, xác nhận thanh toán tiền nhiên liệu vận 
chuyển. 

b. Yêu cầu khác 

Năng lực Yêu cầu 

Hiểu biết 

- Nắm vững các dịch vụ và cấu trúc mạng lưới bưu chính trong 
toàn Tổng công ty nói chung và đơn vị nói riêng. 

- Nắm vững các qui định về quản lý chất lượng dịch vụ do TCT 
ban hành. 

- Nắm vững các phần mềm ứng dụng trong cung cấp, khai thác 
dịch vụ bưu chính và các phần mềm phục vụ công tác kiểm tra 
chất lượng 

- Làm thành thạo các báo cáo, thống kê theo qui định. 

- Hiểu biết về ngành Bưu điện 

Kinh 
nghiệm 
thực tế 

Theo yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn chức danh 

Các năng 
lực khác 

- Có sự linh hoạt trong xử lý công việc. 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt. 

 

 

 


