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Mô tả công việc 

- Giám sát trưởng:  

 Lập kế hoạch thực hiện theo đúng quy định hiện hành và điều hành toàn bộ công tác 

giám sát thi công xây dựng; 

 Báo cáo, bảo vệ kết quả giám sát trước đối tác và cấp có thẩm quyền trong quá trình 

thực hiện. 

 Tổng hợp báo cáo với đối tác về các nội dung về sự phù hợp với hồ sơ thiết kế và 

các khuyến cáo cần điều chỉnh để đảm bảo an toàn công trình và đúng quy định của 

pháp luật. 

 Ký, đóng dấu hồ sơ giám sát theo thành phần, nội dung quy định. 

 Trực tiếp giám sát. 

 Tổng kết công tác giám sát. 

 Đề xuất các giải pháp hợp pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát. 

 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của lãnh đạo TCT. 

 Chịu trách nhiệm trước TCT về sản phẩm thực hiện. 

- Giám sát viên: 

 Trực tiếp giám sát và ghi chép kết quả giám sát theo quy định. 

 Kiểm tra hồ sơ giám sát, hồ sơ hoàn công theo quy định. 

 Kịp thời báo cáo Giám sát trưởng về sự phù hợp với hồ sơ thiết kế và các khuyến 

cáo cần điều chỉnh để đảm bảo an toàn công trình và đúng quy định của pháp luật. 

 Bảo vệ trước đối tác về kết quả giám sát. 

 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám sát trưởng. 

Yêu cầu ứng viên 

- Tốt nghiệp Đại học phù hợp lĩnh vực giám sát. 

- Tối thiểu có 05 năm kinh nghiệm giám sát các công trình lĩnh vực công trình Nông 

nghiệp và PTNT, thủy điện. 

- Am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.  



- Có chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát theo lĩnh vực yêu cầu từ hạng II trở lên. 

- Kỹ năng giao tiếp, phản biện tốt; 

- Có khả năng công tác, giám sát hiện trường dài ngày theo yêu cầu của công trình và 

đối tác. 

- Cam kết gắn bó lâu dài với đơn vị, sẵn sàng tiếp nhận công việc được giao, có tinh 

thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc. 

 


