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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng, áp dụng
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
vào hoạt động quản lý chất lượng của 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 tại Hội nghị ngày 20/12/2018 về tổng kết hoạt động của
các Ban chỉ đạo nâng cao năng lực quản trị của Ban năm 2018, phương hướng
nhiệm vụ năm 2019;
Theo Tờ trình số: 02/TCHC ngày 20/02/2019 của phòng Tổ chức – Hành
chính về Danh sách nhân sự của các Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý chất
lượng của Ban Quản lý dự án Điện 1 gồm các ông có tên sau:
1. Ông

Bùi Phương Nam

Phó GĐ

Trưởng Ban

2. Ông

Đỗ Quang Khải

TP. VTTB

UV thường trực

3. Ông

Đỗ Quốc Hùng

PP. TCHC

Ủy viên

4. Ông

Lê Văn Hòa

PTP. GPMB

Ủy viên

5. Ông

Phan Hồ Quang

PP. KTAT

Ủy viên

6. Ông

Nguyễn Văn Đông

PP. TCKT

Ủy viên

7. Ông

Lê Mạnh Kiên

PP. KTKH

Ủy viên

Điều 2. Ban chỉ đạo ISO có nhiệm vụ:
- Cùng với đơn vị Tư vấn xem xét thực trạng hệ thống quản lý chất lượng
so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
- Xác định bối cảnh hiện tại và nhận diện để quản lý rủi ro;
- Tổ chức thực hiện quản lý chất lượng theo đúng các quy định của các cơ
quan chủ quản và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn để phù hợp với tiêu
chuẩn ISO 9001:2015;
- Trực tiếp hoạc phân công các cán bộ viết quy trình, hướng dẫn công
việc, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, sổ tây chất lượng…;
- Theo dõi tiến độ thực hiện dự án và báo cáo Lãnh đạo;
- Tổ chức các khóa đào tạo do các chuyên gia của đơn vị tư vấn giảng
dậy;
- Tổ chức chương trình đánh giá chất lượng nội bộ;
- Duy trì, cải tiến hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015.
Điều 3. Các phòng trong Ban và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết
định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.
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