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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 
 

Số:                /QĐ-EVNNPT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Hà Nội, ngày  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với       

Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc EVNNPT 
 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 

gia (EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-EVN ngày 18/10/2018 

của Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN); 

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-EVN ngày 14/8/2020 của Hội đồng thành 

viên EVN về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc 

EVNNPT; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức và nhân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân công nhiệm vụ, 

trách nhiệm đối với Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc EVNNPT”. 

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2022 và thay thế “Quy 

định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với Tổng Giám đốc và các Phó Tổng 

giám đốc EVNNPT” ban hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ-EVNNPT ngày 

01/9/2020 của Tổng Giám đốc EVNNPT. 

Điều 3. Các Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng; Trưởng các ban chuyên 

môn, nghiệp vụ của EVNNPT, Giám đốc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Đảng ủy EVNNPT (để b/c); 

- HĐTV (để b/c); 

- KSV PTC; 

- Các Ban KTGS, TH; 

- CĐ, ĐTN EVNNPT; 

- Lưu: VT, TCNS. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Lê Phú 
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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY  

TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 

           

I. Mục đích 

Xác định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của TGĐ và các PTGĐ trong quản 

lý, điều hành Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia để đảm bảo mọi hoạt động của 

Tổng công ty nhịp nhàng, đồng bộ, hạn chế tình trạng chồng chéo, gắn trách nhiệm 

cá nhân TGĐ và các PTGĐ với các nội dung chỉ đạo cụ thể. 

II. Các tài liệu pháp lý liên quan 

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNNPT ban hành kèm theo 

Quyết định số 284/QĐ-EVN ngày 18/10/2018 của Hội đồng thành viên EVN. 

3. Quyết định số 169/QĐ-EVN ngày 14/8/2020 của Hội đồng thành viên EVN 

về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVNNPT. 

4. Quyết định số 468/QĐ-EVNNPT ngày 27/3/2018 của Hội đồng thành viên 

EVNNPT về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc EVNNPT. 

5. Quyết định số 1722/QĐ-EVNNPT ngày 28/9/2018 của Hội đồng thành viên 

EVNNPT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc EVNNPT. 

6. Quyết định số 1556/QĐ-EVNNPT ngày 10/9/2018 của Hội đồng thành viên 

EVNNPT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc EVNNPT. 

7. Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 24/5/2022 của Hội đồng thành viên 

EVNNPT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc EVNNPT. 
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III. Nội dung 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quy định này quy định về phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của TGĐ và các 

PTGĐ EVNNPT. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Quy định này áp dụng đối với TGĐ, các PTGĐ, Văn phòng, các Ban chức 

năng và các đơn vị trực thuộc EVNNPT. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt 

Trong Quy định này, các từ ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau: 

1.  EVNNPT : Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. 

2.  HĐTV : Hội đồng thành viên EVNNPT. 

3.  TGĐ : Tổng Giám đốc EVNNPT. 

4.  PTGĐ : Phó Tổng giám đốc EVNNPT. 

5.  Điều lệ 

EVNNPT 

: Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền 

tải điện Quốc gia. 

6.  Các đơn vị : Các đơn vị trực thuộc EVNNPT, bao gồm: các Công ty 

Truyền tải điện 1, 2, 3, 4; các Ban QLDA các công 

trình điện miền Bắc, miền Trung, miền Nam; Ban Quản 

lý dự án truyền tải điện; Công ty Dịch vụ kỹ thuật 

truyền tải điện. 

7.  CBCNV : Cán bộ công nhân viên. 

8.  DVKT : Dịch vụ kỹ thuật. 

9.  QLDA : Quản lý dự án. 

10.  TTĐ : Truyền tải điện. 
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Chương II 

NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM 

  

Điều 3. Nguyên tắc phân công 

1. Tổng Giám đốc lãnh đạo, điều hành chung mọi hoạt động hàng ngày của 

EVNNPT theo quy định của pháp luật, Điều lệ EVNNPT và các nghị quyết, quyết 

định của HĐTV; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, các vấn 

đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác của EVNNPT. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của TGĐ được quy định tại Điều lệ EVNNPT. 

3. TGĐ phân công các PTGĐ giúp TGĐ chỉ đạo, xử lý các công việc hàng 

ngày theo từng lĩnh vực công tác của EVNNPT ngoài các công việc do TGĐ trực 

tiếp chỉ đạo. 

4. Phó Tổng giám đốc được sử dụng quyền hạn của TGĐ để giải quyết các 

công việc, các vấn đề cụ thể nảy sinh thuộc phạm vi được phân công, trên cơ sở 

phân cấp và ủy quyền của HĐTV. 

5. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các PTGĐ chủ động giải 

quyết công việc. Nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do PTGĐ khác phụ trách: i. 

Giữa đầu tư xây dựng và quản lý vận hành; ii. Giữa đầu tư xây dựng và tài chính; 

iii. Giữa tài chính và quản lý vận hành thì các PTGĐ chủ động phối hợp với nhau 

để giải quyết. Trường hợp các PTGĐ có ý kiến khác nhau thì PTGĐ đang phụ trách 

giải quyết công việc đó báo cáo TGĐ xem xét quyết định. 

6. Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐTV và TGĐ về 

quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được phân công. 

7. Khi PTGĐ vắng mặt thì TGĐ trực tiếp xử lý công việc hoặc phân công một 

PTGĐ khác giải quyết. PTGĐ được phân công giải quyết có trách nhiệm chỉ đạo và 

trực tiếp xử lý ngay công việc và sau đó thông báo lại cho PTGĐ phụ trách công 

việc đó biết để theo dõi, giải quyết tiếp. Việc phân công công việc giữa các PTGĐ 

có thể thay đổi theo quyết định của TGĐ. 

8. Các PTGĐ thường xuyên báo cáo, trao đổi thông tin kịp thời với thành viên 

HĐTV theo dõi lĩnh vực công tác biết các vấn đề lớn đang và sẽ giải quyết để đảm 

bảo tính đúng đắn khi triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐTV. 

Điều 4. Nội dung phân công 

Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, PTGĐ có trách nhiệm và quyền hạn: 

1. Chỉ đạo các ban chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị thực hiện có hiệu quả 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Kiểm tra, đôn đốc các ban, các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện chủ 

trương, chính sách pháp luật nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách; phát hiện kịp 

thời những tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý để uốn nắn và đề xuất các giải 

pháp phòng ngừa, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm. 
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3. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐTV, các PTGĐ phụ trách 

lĩnh vực đó phải chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ toàn bộ nội dung trình, đảm bảo đúng 

pháp luật và ký tắt trước khi TGĐ ký trình HĐTV phê duyệt. 

4. Khi TGĐ vắng mặt tại trụ sở EVNNPT, TGĐ phân công, uỷ quyền bằng 

văn bản cho một PTGĐ điều hành các hoạt động chung của EVNNPT, giải quyết 

công việc do TGĐ uỷ quyền. 

5. Ngoài công việc được phân công cụ thể tại Điều 5 Quy định này, khi có các 

công việc khác phát sinh hoặc trong điều kiện cụ thể, TGĐ sẽ phân công PTGĐ 

thực hiện. 

 

Chương III 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ 

 

Điều 5. Tổng Giám đốc Phạm Lê Phú 

1. Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung các hoạt động hàng ngày của 

EVNNPT theo quy định tại Điều lệ EVNNPT và Quy định phân công nhiệm vụ 

trong Hội đồng thành viên EVNNPT. 

2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực, công tác theo phân cấp: 

- Hoạch định chiến lược phát triển của EVNNPT. 

- Kế hoạch (dài hạn/trung hạn/hàng năm) sản xuất, kỹ thuật, tài chính, đầu tư 

xây dựng của EVNNPT. 

- Giá, chi phí truyền tải điện và các sản phẩm, dịch vụ của EVNNPT. 

- Tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương.  

- Quyết định đầu tư các dự án theo phân cấp. 

- Văn hoá doanh nghiệp. 

- Đấu thầu. 

- Thanh tra, bảo vệ, pháp chế. 

- Thi đua, khen thưởng. 

- Thông tin, truyền thông, quan hệ cộng đồng và truyền thống của EVNNPT. 

- Tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển lưới truyền tải điện của năm 

tới, có xét đến các năm tiếp theo. 

- Công tác quy hoạch phát triển lưới điện truyền tải. 

3. Trực tiếp phụ trách các ban, các đơn vị: 

- Ban Kế hoạch. 

- Ban Tổ chức và Nhân sự. 

- Ban Kiểm tra và Thanh tra. 

- Ban Pháp chế. 
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- Ban Quản lý đấu thầu. 

- Ban Truyền thông. 

4. Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo: 

- Thi đua - Khen thưởng. 

- Hội đồng lương. 

- Định mức lao động. 

- Xếp hạng doanh nghiệp. 

- Xây dựng và thực hiện Văn hoá doanh nghiệp EVNNPT. 

- Thực hiện Quy hoạch điện của EVNNPT. 

- Thực hiện Quy chế dân chủ. 

- Giảm tổn thất điện năng. 

- Tối ưu hóa chi phí; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất 

lao động. 

- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

5. Phó Chủ tịch các hội đồng, Phó trưởng các ban chỉ đạo: 

- Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của EVNNPT. 

- Phó Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của EVNNPT. 

6. Tham gia các hội đồng, ban chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam khi 

được phân công. 

Điều 6. PTGĐ Vũ Trần Nguyễn - PTGĐ phụ trách kinh tế, tài chính 

1. Phụ trách các lĩnh vực, công tác: 

- Tài chính, kế toán.  

- Tạo nguồn vốn, thương thảo với các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế 

để vay vốn. 

- Tổ chức xây dựng giá, chi phí truyền tải điện và các sản phẩm, dịch vụ của 

EVNNPT. 

- Tổ chức xây dựng đơn giá tiền lương, xây dựng phương án phân chia quỹ 

lương theo quy chế tiền lương. 

- Hợp tác quốc tế. 

- Vật tư. 

- Thanh xử lý vật tư, thiết bị, hàng tồn kho ứ đọng. 

- Các dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn tại Cơ quan EVNNPT. 

- Kiểm toán, bảo hiểm. 

- Phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của TGĐ. 
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- Được quyền thay mặt TGĐ ký duyệt các quyết định, văn bản thuộc thẩm 

quyền của TGĐ hoặc do HĐTV ủy quyền cho TGĐ về phê duyệt quyết toán các dự 

án đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành các công việc 

trong giai đoạn quyết toán các dự án đầu tư xây dựng. 

- Thủ trưởng Cơ quan EVNNPT. 

2. Trực tiếp phụ trách các ban, các đơn vị: 

- Văn phòng. 

- Ban Tài chính và Kế toán. 

- Ban Quan hệ quốc tế. 

3. Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo: 

- Thanh lý tài sản vật tư thiết bị tồn đọng.  

- Thi đua - Khen thưởng của Cơ quan EVNNPT. 

- Cải cách hành chính. 

- Thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý tài chính, vật tư. 

- Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. 

- Dân số và Kế hoạch hoá gia đình. 

- Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ. 

4. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự EVNNPT. 

5. Người phát ngôn chính thức của EVNNPT. 

Điều 7. PTGĐ Lưu Việt Tiến - PTGĐ phụ trách kỹ thuật  

1. Phụ trách các lĩnh vực, công tác: 

- Quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành. 

- Sửa chữa lớn lưới điện truyền tải. 

- Điều độ hệ thống truyền tải điện. 

- Viễn thông và công nghệ thông tin. 

- An toàn và bảo hộ lao động. 

- Đào tạo. 

- Thoả thuận đấu nối vào lưới điện truyền tải. 

- Chuẩn bị sản xuất các công trình lưới điện truyền tải. 

- Khoa học công nghệ và môi trường. 

2. Trực tiếp phụ trách các ban, các đơn vị: 

- Ban Kỹ thuật. 

- Ban An toàn. 

- Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin. 

- Các công ty truyền tải điện. 
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- Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện. 

3. Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo: 

- Bảo hộ lao động. 

- Công nghệ thông tin. 

- Phát triển lưới điện thông minh của EVNNPT. 

- Xây dựng Bộ quy định các tiêu chuẩn cơ bản đối với các thiết bị chính trên 

lưới truyền tải.  

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão của EVNNPT. 

- Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử EVNNPT. 

- Nghiên cứu khoa học, sáng kiến. 

Điều 8. PTGĐ Bùi Văn Kiên - PTGĐ phụ trách đầu tư xây dựng 

1. Phụ trách các lĩnh vực, công tác:  

- Các dự án đầu tư xây dựng do các Ban QLDA các công trình điện miền Bắc 

và miền Nam, các Công ty Truyền tải điện 1,4 thực hiện; bao gồm: công tác chuẩn 

bị đầu tư, thực hiện đầu tư các dự án xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp, cải tạo. 

- Quản lý chi phí trong quá trình thực hiện đầu tư các dự án đầu tư xây dựng 

được phân công. 

- Kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng xây lắp, mua sắm vật tư, thiết bị trong 

các dự án đầu tư do Giám đốc đơn vị ký ở các đơn vị do mình phụ trách. 

2. Trực tiếp phụ trách các ban, các đơn vị: 

- Ban Quản lý đầu tư. 

- Các Ban QLDA các công trình điện miền Bắc và miền Nam. 

3. Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo: 

- Hội đồng xây dựng định mức, đơn giá xây dựng cơ bản. 

- Trưởng Ban Biên tập Bản tin truyền tải điện. 

Điều 9. PTGĐ Trương Hữu Thành - PTGĐ phụ trách đầu tư xây dựng 

1. Phụ trách các lĩnh vực, công tác:  

- Các dự án đầu tư xây dựng do các Ban QLDA các công trình điện miền 

Trung và Ban Quản lý dự án truyền tải điện, các Công ty Truyền tải điện 2, 3, Công 

ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện thực hiện; bao gồm: công tác chuẩn bị đầu tư, 

thực hiện đầu tư các dự án xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp, cải tạo. 

- Quản lý chi phí trong quá trình thực hiện đầu tư các dự án đầu tư xây dựng 

được phân công. 

- Kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng xây lắp, mua sắm vật tư, thiết bị trong 

các dự án đầu tư do Giám đốc đơn vị ký ở các đơn vị do mình phụ trách. 

2. Trực tiếp phụ trách các ban, các đơn vị: 

- Ban Quản lý xây dựng. 
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- Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung. 

- Ban Quản lý dự án truyền tải điện. 

- Kiêm nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện 

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022 và thay thế: “Quy 

định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với Tổng Giám đốc và các Phó Tổng 

giám đốc EVNNPT” ban hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ-EVNNPT ngày 

01/9/2020 của TGĐ EVNNPT. 

2. Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chuyên môn, nghiệp vụ của EVNNPT, 

Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Văn phòng và các 

ban chuyên môn, nghiệp vụ của EVNNPT, các đơn vị trực thuộc báo cáo Lãnh đạo 

EVNNPT để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
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