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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2020
của các Ban Chỉ đạo - Ban Quản lý dự án Điện 1
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN 1
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-EVN ngày 18/01/2019 của Hội đồng thành
viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt
động của Ban Quản lý dự án Điện 1;
Theo nội dung Hội nghị ngày 20/12/2019 của Ban Quản lý dự án Điện 1
về việc Tổng kết hoạt động các Ban Chỉ đạo nâng cao năng lực quản trị năm
2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện của các Ban Chỉ đạo năm 2020 Ban Quản lý dự án Điện 1 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao các Ban Chỉ đạo giúp Giám đốc chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc,
hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác quản trị tại Ban.
Điều 3. Các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng và toàn thể CBCNV trong
Ban căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Phương

PHỤ LỤC:
Về kế hoạch thực hiện năm 2020 của các Ban Chỉ đạo
1. Ban Chỉ đạo CCHC
STT

Nội Dung

Kế hoạch

Phân công thực
hiện

I

Hoàn thiện Tổ chức

1

Rà soát, kiện toàn thành viên BCĐ
(theo tình hình hoạt động thực tế của
Ban)

Thường
xuyên

Phòng TCHC

2

Kiện toàn bộ máy tổ chức (Thành lập
các Ban ĐH, QĐ giao nhiệm vụ...)

Theo quy
định

Phòng TCHC

3

Ban hành kế hoạch CCHC và các Ban
CĐ khác năm 2021

Tháng 12

Phòng TCHC

4

Thực hiện công tác điều động, luân
chuyển và bổ nhiệm

Theo quy
định

Phòng TCHC

5

Hoàn thành xin cấp giấy phép hoạt
Điện lưc của Ban.

Qúy IV

Phòng
KTAT,

II

Quy chế quản lý nội bộ

1

Thường xuyên cập nhật thông tin về
chế độ, chính sách pháp luật có liên
quan đến hoạt động của Ban trên Web,
màn hình TV

Thường
xuyên

Phòng TCHC, Ban
QT Web

2

Theo dõi, kiểm tra việc áp dụng các
QCQLNB tại Ban

Thường
xuyên

Phòng TCHC, và
các Phòng

3

Công bố QCQLNB hết hiệu lực và
QCQLNB mới có hiệu lực

Thường
xuyên

Phòng TCHC chủ
trì, các phòng phối
hợp

4

Phòng TCHC chủ
Rà soát, sửa đổi và ban hành các Theo Qúy và
trì, các phòng phối
QCQLNB của Ban
khi có chỉ đạo
hợp

5

Rà soát, cập nhật và bổ sung hệ thống
quản lý chất lượng

Thường
xuyên

Ban CĐ ISO, Tổ KT
ISO, các phòng

6

Rà soát, cập nhật và bổ sung và triển
khai áp dụng tính lương trên phần mềm
KPI

Thường
xuyên

Ban CĐ KPI, TGV
KPI, các phòng

III

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

1

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, sử dụng nhiều hình thức khác
nhau để nâng cao nhận thức về CCHC
của CBCNV

Theo kế
hoạch

Phòng TCHC chủ
trì, các phòng phối
hợp

1

TCHC,

STT

Nội Dung

Kế hoạch

Phân công thực
hiện

2

Thực hiện các Đề án, Kế hoạch,
Chương trình và các công việc khác có
liên quan đến công tác nâng cao chất
lượng đội ngũ CBCNV

Theo kế
hoạch của
EVN

Phòng TCHC chủ
trì, các phòng phối
hợp

1

Triệt để sử dụng các phần mềm đầu tư
xây dựng, phần mềm dùng chung
EVNPortal, E-Office, HRMS,... trong
việc thực hiện các TTHC nội bộ trong
Ban như: Các thủ tục có liên quan đến
Giấy đi đường, Đăng ký Văn phòng
phẩm, xin xe đi công tác, ....trong việc
quản lý, điều hành tại Ban

Thường
xuyên

Phòng TCHC chủ
trì, các phòng phối
hợp

2

Duy trì chấm công bằng máy vân tay để
quản lý CBCNV

Thường
xuyên

Phòng TCHC chủ
trì, các phòng phối
hợp

3

Theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện
các Ban chỉ đạo

Thường
xuyên

Phòng TCHC chủ
trì, các phòng phối
hợp

V

Thực hiện tiết kiệm chi phí

1

Tiết kiệm chi phí quản lý hành chính tại
Ban: Văn phòng phẩm, xăng xe, điện
thoại, chi phí đổ mực, sửa chữa ...

IV

VI

Cải cách thủ tục hành chính

Tổng kết đánh giá

Hàng tháng
Tháng 12

2

Phòng TCHC

2. Ban Chỉ đạo NCCLNNL
STT
I

Nội dung

Kế hoạch

Tổ chức thực hiện

1

Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc

2

Rà soát, điều chỉnh và bổ sung nội
dung kế hoạch của BCĐ

3

Tổ chức đào tạo

4

Theo dõi kế hoạch đào tạo của Ban

5

Rà soát, hiệu chỉnh và ban hành các
QTQLNB phù hợp với hoạt động của
EVNPMB1

6

Rà soát quy hoạch cán bộ

7
8
9
10
11
12
II
1
III
1

Phân công
thực hiện

Theo dõi và tham gia về nhận xét đánh
giá cán bộ trong Ban thông qua kết quả
thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
Báo cáo về kết quả rà soát năng lực
CBCNV so với quy định về tiêu chuẩn
chức danh.
Rà soát nhu cầu đào tạo, nhu cầu sử
dụng lao động của các Phòng năm
2021
Xây dựng kế hoạch đào tạo và tuyển
dụng năm 2021

Khi có thay
đổi về thành
viên

Phòng TCHC chủ
trì, các phòng phối
hợp
Phòng TCHC chủ
Thường xuyên trì, các phòng phối
hợp
Phòng TCHC chủ
Theo KH
trì, các phòng thực
hiện
Phòng TCHC chủ
Thường xuyên trì, các phòng thực
hiện
Phòng TCHC chủ
Thường xuyên trì, các phòng thực
hiện
Phòng TCHC chủ
Khi có yêu
trì, các phòng thực
cầu/theo KH
hiện
Phòng TCHC hướng
Qúy IV
dẫn, các phòng thực
hiện
Phòng TCHC chủ
Qúy III
trì, các phòng thực
hiện
Phòng TCHC chủ
Tháng 10
trì, các phòng phối
hợp
Phòng TCHC chủ
Qúy IV
trì, các phòng phối
hợp

Tổ chức nhiều buổi seminar nâng cao
Theo KH các
nhận thức cho CBCNV về chuyên môn,
Các phòng
Phòng đăng ký
quản trị
Phòng TCHC chủ
Phối hợp với EVN xây dựng bộ tiêu
Theo KH
trì, các phòng phối
chuẩn chức danh trong các Ban QLDA
hợp
Truyền thông
Truyền thông phổ biến các nội dung Đề
án NCCLNNL, xây dựng tiêu chuẩn
Tổ GV, ĐTN, Ban
Thường xuyên
CD tới CBCNV qua Web, E-OffICE và
QT Web, các phòng
trong các hội nghị của Ban
Thực hiện chỉ đạo của EVN
Hàng qúy
Phòng TCHC
Thực hiện Báo cáo.
và theo đề nghị Tổ GV
3

STT

Nội dung

Kế hoạch

2

Cử CBCNV tham gia các khóa đào tạo,
tập huấn của EVN

Theo TB của
EVN

IV

Tổng kết Ban chỉ đạo và Ban hành
kế hoạch thực hiện năm 2021

4

Tháng 12

Phân công
thực hiện
Phòng TCHC
Phòng TCHC chủ
trì, các phòng phối
hợp

3. Ban Chỉ đạo VHDN
STT

Nội dung

Kế hoạch

Phân công
thực hiện

I

Cam kết, thực hiện

1

Phòng TCHC
Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ kiểm tra
Khi có thay
việc thực hiện VHDN
đổi về nhân sự và các phòng

2

Rà soát, hiệu chỉnh việc ký cam kết
thực hiện VHDN cho toàn bộ CBCNV

II

Tập huấn, tuyên truyền

1

Tuyên truyền về chủ đề năm 2020 qua
Ban QT Web, Tổ
Thường xuyên
Website nội bộ.
KT, ĐTN

2

Phát động phong trào trang trí cây xanh
tại khu bàn làm việc.

Qúy II

Tổ kiểm tra, ĐTN
và Tổ Công đoàn

3

Viết bài hoặc xây dựng video clip với
nội dung: hình ảnh đẹp trong đơn vị,
xã hội và cộng đồng những hành vi ứng
xử chuẩn mực Văn hóa của Tập đoàn
và đơn vị.

Tối thiểu 01
bài hoặc
clip/Qúy

Đoàn thanh niên chủ
trì, Tổ kiểm tra

4

Thường xuyên đăng lên Website tài
Đoàn thanh niên
liệu văn hóa EVN/Ban và bài viết, hình
Thường xuyên Tổ kiểm tra
ảnh, video có nội dung ca ngợi/phê
Ban Quản trị Web
phán việc thực hiện VHDN.

III

Định kỳ theo
quý

Tổ kiểm tra

Thực hiện thói quen

1

Duy trì thực hiện mặc đồng phục, chấm
Thường xuyên CBCNV
vân tay theo quy định

2

Thực hiện thói quen chào hỏi đối với
đồng nghiệp, khách hàng và đối tác; Thường xuyên CBCNV
tuân thủ quy định về hội họp...

3

Thực hiện thói quen: Tuân thủ quy định
giờ làm việc, ISO; tác phong, lối sống
Thường xuyên CBCNV, các Phòng
tại nơi làm việc, mức độ phối hợp công
việc với đồng nghiệp và đối tác...

4

Kiểm tra việc thực hiện VHDN của
Thường xuyên Tổ kiểm tra
CBCNV (định kỳ và đột xuất).

5

Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả
thực hiện VHDN trong tháng cuối của
mỗi quý

IV

Theo qúy
và đột xuất

Tổ kiểm tra

Thực hiện chỉ đạo của EVN

1

Thực hiện Báo cáo việc thực hiện
VHDN của Ban

Tháng 11

Phòng TCHC, TKT

V

Tổng kết đánh giá và Ban hành kế
hoạch thực hiện năm 2021

Tháng 12

Phòng TCHC

5

4. Ban Chỉ đạo KPI
STT

Nội dung

Kế hoạch

Phân công
thực hiện

Khi có yêu cầu

P. TCHC

I

Công tác Tổ chức

1

Kiện toàn BCĐ và TGV

II

Tổ chức thực hiện

1

Xây dựng, phê duyệt BSC/KPIs của
Ban, các Phòng và cá nhân

Tháng 01

TGV, các Phòng

2

Tổ chức vận hành; duy trì, hiệu chỉnh,
sửa lỗi và cải tiến hệ thống KPI (nếu
cần)

Tháng 01 đến
tháng 12

TGV phối hợp với
EVNICT

3

Báo cáo EVN về tình hình thực hiện
KPI đến hết quý III năm 2020

Tháng 10

P.TCHC, TGV

4

Xây dựng, phê duyệt BSC/KPIs năm
2021

Tháng 12

BCĐ KPI, TGV

III

Tổng kết đánh giá và Ban hành kế
hoạch thực hiện năm 2021

Tháng 12

6

5. Ban Chỉ đạo ISO
TT

Nội dung

I

Hệ thống quản lý chất lượng theo
Tiêu chuẩn ISO 9001:

1

Xây dựng, phê duyệt Mục tiêu chất
lượng năm 2020 của Ban, các phòng
chuyên môn

2

Rà soát, cập nhật các quy trình của
HTQLCL trên cơ sở Hướng dẫn của
EVN tại Quyết định số 1842/QĐ-EVN
ngày 12/12/2019

3

Duy trì, giám sát và cải tiến HTQLCL

4

Đánh giá nội bộ

5

6

7

Kế hoạch

Phân công
thực hiện

Tháng 1

Ban chỉ đạo ISO,
các phòng chuyên
môn

Tháng 2, 3

Các phòng chuyên
môn, Tổ kiểm tra
ISO

Tháng 4, 5
Tháng 6

Duy trì, giám sát và cải tiến HTQLCL

Đánh giá giám sát lần 1 năm 2020

Duy trì, giám sát và cải tiến HTQLCL

Tháng 7,8

Các phòng chuyên
môn, các BDHDA,
Tổ kiểm tra ISO

Tháng 9

Các phòng chuyên
môn, Tổ kiểm tra
ISO, Tư vấn GIC

Tháng 10, 11

Các phòng chuyên
môn, các BDHDA,
Tổ kiểm tra ISO

Tháng 12

Tổ kiểm tra ISO,
các phòng chuyên
môn
Ban chỉ đạo ISO,
các phòng chuyên
môn, Tổ kiểm tra
ISO

Đánh giá nội bộ
8
Tổng kết kết quả thực hiện năm 2020
và lập kế hoạch năm 2021
II
1

2

Các phòng chuyên
môn, các BDHDA,
Tổ kiểm tra ISO
Tổ kiểm tra ISO,
các phòng chuyên
môn

Hệ thống quản lý môi trường theo
Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Ban hành kế hoạch xây dựng, chứng
nhận, áp dụng, cải tiến HTQLMT năm
2020
Xây dựng nội dung chính sách, mục
tiêu, các quy trình của HTQLMT

7

Tháng 1

Ban chỉ đạo ISO,
Phòng TCHC

Tháng 2, 3

Các BĐHDA, các
phòng chuyên
môn, Tổ kiểm tra
ISO

TT

Nội dung

Kế hoạch

3

Đánh giá, chứng nhận HTQLMT

Tháng 4

4

Phê duyệt, ban hành chính thức
HTQLMT

Tháng 5

5

Duy trì áp dụng và cải tiến HTQLMT

6

Đánh giá nội bộ

7

Duy trì, giám sát và cải tiến HTQLCL

Đánh giá nội bộ
8
Tổng kết kết quả thực hiện năm 2020
và lập kế hoạch năm 2021

8

Phân công
thực hiện
Các BĐHDA, các
phòng chuyên
môn, Tổ kiểm tra
ISO, Tư vấn GIC
Ban chỉ đạo ISO,
Phòng TCHC

Các BĐHDA, các
phòng chuyên
Tháng 6, 7, 8
môn, Tổ kiểm tra
ISO
Các BĐHDA, các
phòng chuyên
Tháng 9
môn, Tổ kiểm tra
ISO
Các BĐHDA, các
phòng chuyên
Tháng 10, 11
môn, Tổ kiểm tra
ISO
Các BĐHDA, các
phòng chuyên
môn, Tổ kiểm tra
ISO
Tháng 12
Ban chỉ đạo ISO,
các phòng chuyên
môn, Tổ kiểm tra
ISO

6. Ban Chỉ đạo KHCN
TT

Nội dung

I

Tổ chức thực hiện
Cập nhật phần mềm dùng chung của
EVN (HRMS, E-office),

1
2
3
4

Kế hoạch

Cập nhật dữ liệu cho phần mềm ERP
Tiếp tục hoàn chỉnh và cập nhật dữ liệu
dùng chung dự án thủy điện Hòa Bình
mở rộng theo tiến độ dự án
Lưu trữ, back up dữ liệu, tăng cường sử
dụng mạng Lan nội bộ hiệu quả

định kỳ
hàng tuần
định kỳ
hàng tháng
định kỳ
hàng tháng
định kỳ
hàng tháng
định kỳ
hàng tháng
định kỳ
hàng tuần

Phân công
thực hiện
P.TCHC
TCKT
Tổ giúp việc BCĐ
KHCN; P.KTAT;
các phòng
Các phòng

5

Số hóa hồ sơ để lưu trữ số

6

Báo cáo qua EVN Portal

7

Kiểm tra định kì hệ thống máy tính
CBCNV: 6 tháng 1 lần đối với máy tính Định kỳ tháng:
mới và loại 1; 3 tháng 1 lần đối với máy
2, 5, 8, 11
tính loại 2 và 3

Tổ hạ tầng

8

Kiểm tra định kì hệ thống máy chủ

hàng tuần

Tổ hạ tầng
P. TCHC

Theo KH

BĐH HB

Theo tiến độ
thực hện dự án

BĐH HB

Theo KH EVN

Các phòng

Theo KH EVN

Tổ hạ tầng
P. TCHC

Tháng 6, 7

Tổ hạ tầng
P. TCHC

Theo KH EVN

TGV, Tổ hạ tầng,
P. TCHC

hàng tuần

Tổ hạ tầng
Các phòng

9
10

11
12
13
14
15
II

Phối hợp với ICT triển khai lắp đặt hệ
thống camera giám sát tại dự án HBMR
Triển khai modul Giám sát thi
công trên phần mềm QLĐT đối với
hạng mục Đường Lê Đại Hành và Cảng
ba cấp thuộc dự án HBMR
Tiếp nhận, triển khai Văn phòng số
(Digital - Office), Hệ thống thông tin
quản lý văn phòng và luồng công việc
E-Office 4.0
Phối hợp triển khai liên thông văn thư
điện tử
Nâng cấp hệ thống lưu trữ nội bộ tự
động phù hợp với môi trường điện toán
đám mây
Hoàn thiện quy định/chính sách cho
công tác an toàn thông tin
Cập nhật, hướng dẫn, tuyên truyền bảo
mật thông tin cá nhân, thông tin chung
trong môi trường mạng Internet
Tổng kết, đánh giá hoạt động năm
2020 và xây dựng KH hành động
năm 2021
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Tháng 12

Các phòng
P. KTKH
P. TCHC

7. Ban quản trị website
TT

Nội dung bài viết

I

Chủ đề chính theo từng tháng
Khởi công xây dựng đường phục vụ thi
công Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình
mở rộng
Phê duyệt dự án đầu tư Dự án CSHT
dùng chung cho các NMTĐ TBKHH
Dung Quất I, II và III
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam
Đại hội các chi bộ 1, 2, 3, 4 và 5 nhiệm
kỳ 2020-2022
Các hoạt động chào mừng Tháng thanh
niên
Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ
nữ
Chủ đề tuyên truyền, tham gia các hoạt
động hưởng ứng giờ trái đất
Tăng cường thực thi văn hóa doanh
nghiệp EVN, EVNPMB1 và phong trào
thi đua lao động, công tác thi đua khen
thưởng
Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải
phóng Miền Nam và thống nhất đất nước
Đại hội Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 lần
thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Thực thi VHDN tại EVNPMB1
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ
Chí Minh
Kỷ niệm ngày Môi trường thế giới
Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế
thiếu nhi
Tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6
tháng đầu năm 2020 và kế hoạch thực
hiện 6 tháng cuối năm 2020
Tình hình phê duyệt dự án đầu tư các Dự
án Nhà máy điện TBKHH Dung Quất I,
III
Các hoạt động nghỉ điều dưỡng năm
2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Kế hoạch

Hoạt động Vui tết trung thu năm 2020
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Phân công
thực hiện

Tháng 1

Ban QT, ĐTN, các
phòng

Tháng 2

Ban QT, ĐTN, các
Chi bộ

Tháng 3

Ban QT, ĐTN, Ban
nữ công
ĐTN

Tháng 4

Ban QT, ĐTN, các
phòng, BPGV Đảng
ủy

Tháng 5

Ban QT, ĐTN, các
chi bộ, các phòng

Tháng 6

Ban QT, ĐTN, các
phòng

Tháng 7

Ban QT, ĐTN, các
phòng

Tháng 8

Ban QT, ĐTN, Công
đoàn Ban

TT
9
10

11

12
13
14
II
1

Nội dung bài viết

Kế hoạch

Hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm
ngày Cách mạng tháng 8 thành công và
Quốc khánh 2/9
Kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp
phụ nữ Việt Nam 20/10
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát;
Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính
sách, pháp luật của nhà nước.
Tuyên truyền kỷ niệm 66 năm Ngày
truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.
Tuyên truyền chuẩn bị khởi công DA
NMHB mở rộng.
Chủ đề về tuần lễ hồng EVN
Đảm bảo việc làm, đời sống người lao
động; tích cực thực hiện công tác an sinh
xã hội và an ninh, quốc phòng.
Chủ đề về Ban thực hiện các dự án Bản
Lải, Tân Mỹ, Hòa Bình
Các nội dung khác
Học tập theo tấm gương đạo đức phong
cách HCM

2

Chủ đề về các hoạt động thể thao

3

Cập nhật Bản tin EVN
Cập nhật các Quyết định, Quy định của
Ban, EVN có liên quan.
Cập nhật các tình hình thực hiện các dự
án, sự kiện của EVNPMB1
Kết nạp đảng viên
Tuyên truyền thực thi VHDN của EVN,
EVNPMB1
Tổng kết đánh giá và Ban hành kế
hoạch thực hiện năm 2021

4
5
6
7
III

11

Phân công
thực hiện

Tháng 9

Ban QT, ĐTN, các
phòng

Tháng 10

Ban QT, ĐTN, Ban
nữ công

Tháng 11

Ban QT, ĐTN, các
phòng

Tháng 12

ĐTN

Tháng 12

Ban QT, ĐTN, các
phòng

Theo mốc HT
tiến độ chính

ĐTN, các BĐH

Thường xuyên

Ban QT, ĐTN, các
chi bộ, các phòng

Theo thực tế
hoạt động
Thường xuyên

ĐTN

Thường xuyên
Thường xuyên
Theo thực tế
Thường xuyên
Tháng 12

Ban QT, ĐTN, các
chi bộ, Ban nữ công,
các phòng

