
 

CÔNG VIỆC ĐIỀU HÀNH TTT TRONG 12 THÁNG ĐẦU 
Số TT Loại công việc Mức độ chuyên môn Khối lượng 

A Chiến lược hoạt động & tổng điều hành   

1 Chiến lược hoạt động Siêu cao 1 lần / năm và 

review mỗi quý 

2 Kế hoạch chung Siêu cao 1 lần / năm và 

review mỗi quý 

3 Tổng điều hành Siêu cao Hàng ngày 

4 Phát triển Siêu cao Hàng tháng 

B Công việc tìm kiếm và khảo sát các bé   

1 Thu thập danh sách các bé trung bình Ko thường xuyên 

2 Khảo sát hoàn cảnh từng bé & viết báo cáo trung bình 5-10 bé / tuần 

3 Quản lý dữ liệu database các bé trung bình  

C Công việc truyền thông & vận động tài trợ   

1 Chiến lược và kế hoạch, mục tiêu truyền thông, sự 

kiện & vận động 

cao 1 lần / năm và 

review mỗi quý 

2 Biên tập nội dung truyền thông: bài viết, hình ảnh, 

video, tiktok, thư từ, bằng khen, … 

cao Hàng ngày 

3 Tăng độ tương tác và follow cho Fb Fanpage, 

Youtube, LinkedIn, Tiktok, … 

trung bình Hàng ngày 

4 Lập trình phát triển website A Vũ tài trợ Wix 

5 Cập nhật thông tin website trung bình Hàng ngày 

6 Trả lời các hỏi đáp, tin nhắn, email khá Hàng ngày 

7 Biên dịch tiếng Anh khá Hàng tuần 

8 Thiết kế A Nhân – VietArt 

Advertising, tài trợ 

Ko thường xuyên 

9 Tổ chức sự kiện cao Ko thường xuyên 

10 Giao tiếp với các MTQ, Nhà tài trợ, TNV cao Hàng ngày 

11 Giao tiếp với các đối tác, tổ chức nước ngoài cao Hàng tuần 

11 Giao tiếp với Chính quyền cao Ko thường xuyên 

12 Trả lời báo chí siêu cao Ko thường xuyên 

D Pháp lý   

1 Đăng ký thương hiệu TriLaw 1 lần duy nhất 

2 Các hỗ trợ pháp lý khác TriLaw Hàng tháng 

E Thành lập pháp nhân TTT   

1 Chiến lược Siêu cao 1 lần 

2 PR với Lãnh đạo CQ Siêu cao Cực & thường xuyên 

lúc đầu 

3 Lập hồ sơ (sau khi chốt phương án với CQ) TTT & TriLaw 1 lần 

F Quản lý tài trợ và chi phí   

1 Xem xét và phê duyệt tài trợ A Vũ (lúc đầu) Hàng tuần 

2 Duyệt chi phí A Vũ (lúc đầu) Hàng tuần 

3 Chi và nhật ký chi C Tiên Hàng tuần 

4 Thu MB Bank Hàng tháng 

5 Quản lý ngân sách & dự báo C Tiên Hàng tháng 

6 Quản lý dữ liệu database các bé C Tiên Cập nhật ngày 

7 Quản lý dữ liệu database MTQ, TNV, Đối tác C Tiên Cập nhật ngày 

 

*** Nếu a/c thấy có những công việc khác không liệt kê ở đây, xin vui lòng bổ sung nhé! 


