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QUY CHẾ 

TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2002.4/QĐ-HĐQT-TP ngày 20 tháng 02 năm 2019) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1:  Quy định chung 

1. Các căn cứ: 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát; 

- Căn cứ Căn cứ  Quy chế  quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát; 

- Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên Công ty cổ 

phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát. 

2. Phạm vi áp dụng: 

- Các Phòng ban chức năng, Dự án, Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Thành Phát. 

3. Mục đích: 

- Nhằm hoàn thiện và thống nhất cơ chế điều hành hoạt động của công ty và các phòng ban, 

dự án. 

- Nhằm giúp cán bộ chủ trì các cấp nâng cao năng lực trong việc điều hành quản lý. 

4. Yêu cầu: 

Quy chế quản lý tổ chức và điều hành hoạt động của công ty và các phòng, ban, dự án 

phải đạt được những nội dung sau: 

- Duy trì hoạt động của công ty, phòng, ban, dự án theo đúng quy chế, quy định và điều 

lệ của Công ty và các ngành chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Bảo đảm cho cán bộ, nhân viên thực hiện đúng chức trách và quyền hạn; 

- Xây dựng văn hoá Công ty và tác phong làm việc công nghiệp;  

- Xây dựng phương pháp làm việc khoa học cho từng cán bộ, nhân viên; 

- Bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ; 

5. Nguyên tắc chung: 

- Quy chế, quy định của Công ty phải dựa trên Điều lệ, Quy chế quản trị của công ty.  
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- Quy chế tổ chức và điều hành hoạt động của Công ty, phòng ban được xây dựng trên cơ 

sở chức năng nhiệm vụ của Công ty, phòng ban. Trong quá trình thực hiện, tuỳ theo  yêu cầu 

thực tiễn có thể bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp; 

- Quy chế được xây dựng gồm cả phần quy chế chung và các quy chế ngành do các 

phòng ban xây dựng chi tiết (Quy chế về quản lý nhân sự, Quy chế về quản lý tài chính, Quy 

chế quản lý Kế hoạch - Kỹ thuật, Quy chế Thiết bị - Vật tư .v.v…); 

- Quy chế chỉ đặt ra những vấn đề chung về điều hành. Các quy chế ngành được nhắc đến 

để có tính hệ thống không cần đề cập chi tiết nữa; 

- Cán bộ, nhân viên có quyền đề xuất ý kiến bổ sung, sửa đổi, nhưng quyết định thay đổi 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị công ty. 
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Chương II 

HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 
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Điều 2:  Tổ chức Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát  

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát có giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh số: 0900245933  do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 

28/02/2006 

2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát chịu trách nhiệm tổ chức quản lý 

thực hiện các Dự án thuộc các lĩnh vực:  

- Xây Dựng 

- Thủy điện 

- Cơ khí 

- Năng lượng tái tạo 

3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty: 

- Lãnh đạo Ban Giám đốc gồm: Giám đốc và các Phó giám đốc; 

- Ban giám đốc tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh trong Công ty, chịu 

trách nhiệm về toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh, đại diện cho toàn thể cán bộ công nhân 

viên và thay mặt Công ty quan hệ pháp lý với các đơn vị, tổ chức bên ngoài. 

- Các Phòng nghiệp vụ: 

+ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật; 

+ Phòng Tài chính - Kế toán; 

+ Phòng Hành chính - Nhân sự 

+ Phòng Thiết bị - Vật tư; 

- Các Phòng nghiệp vụ có Trưởng phòng, Phó phòng và cán bộ nhân viên; 

4. Tổ chức bộ máy các dự án:  

- Ban Quản lý dự án gồm: Trưởng ban Quản lý dự án và các phó ban quản lý. 

- Các bộ phận nghiệp vụ:  

+ Bộ phận Kế hoạch - Kỹ thuật;     

+ Bộ phận Tài chính - Kế toán; 

+ Bộ phận Hành chính - Nhân sự - LĐTL;    

+ Bộ phận Thiết bị - Vật tư; 

+ Các tổ, đội thi công..... 

 

Điều 3: Nhiệm vụ chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát: 

1. Tổ chức sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng phát triển của công ty đã được Hội 

đồng quản trị thông qua. 
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2. Căn cứ vào các hợp đồng đã ký kết, tổ chức xây dựng kế hoạch, quy chế điều hành và 

quản lý phù hợp với từng dự án. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất 

lượng và đạt hiệu quả cao. 

4. Chỉ đạo và kiểm tra các dự án thực hiện đúng chế độ tài chính kế toán của Nhà nước 

và quy định ghi trong hợp đồng ký kết với bên đối tác. 

5. Xây dựng kế hoạch định biên nhân sự, tổ chức tuyển chọn các kỹ sư, chuyên viên có 

trình độ, kinh nghiệm, tổ chức kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên của Công 

ty tới các dự án. Quản lý cán bộ nhân viên theo quy định hiện hành. 

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo tuần, tháng, quý, một năm với Hội đồng quản 

trị công ty về tình hình và kết quả hoạt động của Công ty và của các dự án trực thuộc. 

7. Xây dựng văn hoá Công ty và tác phong làm việc công nghiệp, xây dựng phương pháp 

làm việc khoa học cho từng cán bộ, nhân viên, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong hiệp đồng 

thực hiện nhiệm vụ; 

 

Điều 4:  Sự lãnh đạo và chỉ đạo của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát đối 

với các Công ty con. 

1. Hợp đồng giao dịch và các quan hệ khác giữa các Công ty  được thực hiện độc lập, 

bình đẳng theo điều kiện áp dụng với các chủ thể pháp lý độc lập. 

2. Khi có yêu cầu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát, người đại diện 

theo pháp luật của các Công ty con phải cung cấp các báo cáo sau: 

+ Báo cáo tài chính tháng, qúy, năm. 

+ Báo cáo tổng hợp kết quản sản xất kinh doanh. 

+ Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành. 

+ Báo cáo tổng hợp về mua bán và các giao dịch khác. 

3. Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành 

Phát và các Công ty con được người có trách nhiệm tổng hợp thành báo cáo hợp nhất của tổ 

hợp công ty mẹ, công ty con. 
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Chương III 

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG 

TY, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÒNG BAN NGHIỆP VỤ 

 

Điều 5:  Giám đốc Công ty 

1. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trong việc tổ chức thực 

hiện chức năng nhiệm vụ của Công ty được ghi tại Điều 3 trên đây. Giám đốc Công ty do Hội 

đồng quản trị công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm.  

2. Giám đốc Công ty có nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Giám đốc: Là người nắm quyền hành cao nhất trong Công ty, trực tiếp chịu trách 

nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh, về việc bảo đảm thực thi đầy đủ các chủ trương đường 

lối của Đảng và chế độ chính sách của Nhà nước.  

b) Nhiệm vụ: 

- Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

Thành Phát; 

- Quản lý chung việc tổ chức thực hiện các dự án xây dựng, đầu tư do Công ty quản lý; 

- Xem xét trình Hội đồng quản trị phê duyệt quy chế quản lý của các phòng ban, dự án. 

- Trên cơ sở kế hoạch chung của Công ty Giám đốc Công ty  xem xét trình Hội đồng 

quản trị phê duyệt, điều chỉnh  kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý của các phòng ban, dự án, kịp 

thời uốn nắn các sai sót và xử lý những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện. 

- Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả xuất kinh doanh theo định kỳ cho Hội đồng quản 

trị và các cơ quan có liên quan; 

- Tổng hợp kết quả hoạt động của các phòng ban,dự án, đúc kết các bài học kinh nghiệm, 

nhằm phổ biến để áp dụng thực hiện; 

c) Quyền hạn: 

- Làm chủ tài khoản các nguồn kinh phí của Công ty, dự án, chương trình, trừ trường hợp 

có quy định khác của Hội đồng quản trị. 

- Phê duyệt định biên nhân sự, cơ cấu tổ chức của các phòng ban, dự án, bổ nhiệm, miễn 

nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định; trình Hội đồng quản trị phê duyệt các chức 

danh theo phân cấp quản lý của Công ty. 

- Được quyền ký kết hợp đồng lao động, ký quyết định nâng lương cho cán bộ công nhân 

viên theo phân cấp quản lý của Công ty. 
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- Được quyền tổ chức xét, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong nước theo quy định 

hiện hành và được phía các nhà tài trợ chấp thuận, trình Hội đồng quản trị phê duyệt; 

- Được quyền duyệt dự toán các hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn trong nước đã được 

Hội đồng quản trị phê duyệt trong kế hoạch hàng năm và định mức chi phí. 

- Được quyền ký và thanh lý hợp đồng lao động theo phân cấp; 

 

Điều 6: Phó Giám đốc 

1. Phó giám đốc: Là người tham mưu trợ giúp cho Giám đốc trong quá trình hoạt động 

kinh doanh của Công ty. Thay thế Giám đốc điều hành Công ty khi Giám đốc đi vắng, tư vấn 

cho Giám đốc về các hoạt động của Công ty. 

2. Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc Công ty thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc đối với những công việc được phân công phụ trách. 

3. Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của 

Giám đốc Công ty. 

4. Thay mặt Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, ký kết các hợp đồng, văn bản 

khi Giám đốc uỷ quyền, giao việc và thực hiện công tác kiểm tra đối với cấp dưới do mình phụ 

trách, cung cấp thông tin cho cấp dưới để thực hiện công việc hiệu quả. 

 

Điều 7: Tổ chức của các phòng ban trong công ty 

1. Trưởng phòng: chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các 

chức năng nhiệm vụ của phòng.  

- Các trưởng phòng do giám đốc bổ nhiệm, miễm nhiệm sau khi được sự phê chuẩn của 

Hội đồng quản trị. Kế toán trưởng công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng phòng: 

+ Xây dựng sơ đồ tổ chức, hoạt động, các quy trình, quy phạm thuộc chức năng nhiệm vụ 

của phòng trình Ban giám đốc và Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt. 

+ Định biên cán bộ nhân viên của phòng  gửi phòng Hành chính - Nhân sự xem xét tuyển 

dụng và trình cấp có thẩm quyền quyết định; 

+ Phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân trong phòng.  

+ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cá nhân trong phòng hoàn thành công việc được 

giao. 

+ Giải quyết các công việc liên quan đến các phòng ban khác trong công ty.  

+ Đề xuất yêu cầu chất lượng tuyển dụng các nhân viên làm việc trong phòng. 

+ Đề xuất kế hoạch đào tạo nhắn hạn đối với các nhân viên trong phòng. 
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+ Đề xuất mức khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân trong phòng. 

2. Các phó phòng: chịu trách nhiệm trước trưởng phòng đối với những công việc được 

phân công phụ trách. 

3. Nhân viên các phòng: chịu trách nhiệm trước trưởng phòng hoặc người được ủy 

quyền đối với những công việc được phân công phụ trách. 

 

Điều 8: Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban nghiệp vụ trong Công ty 

1. Nhiệm vụ chung của các Phòng ban. 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng các quy chế hoạt động, quy chế 

quản lý chuyên môn, quy trình, quy phạm phù hợp với các chế độ chính sách của Nhà nước và 

mô hình hoạt động của Công ty.  

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các phòng ban, dự án  thực hiện các quy chế 

quản lý chuyên môn, quy trình, quy phạm thuộc chức năng nhiệm vụ phòng quả lý. 

- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp lý hiện hành của Nhà nước và các Bộ, ngành 

có liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn do phòng quản lý. 

- Tổ chức  bảo quản và lưu trữ tài liệu phát sinh trong công các chuyên môn của phòng. 

- Phối hợp với phòng Hành chính - Nhân sự về việc tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực 

để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty. 

2. Phòng Kế  hoạch – Kỹ thuật: 

a) Quản lý  Kế  hoạch  

- Xây dựng, phân tích kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty; 

- Thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh của các dự án trình Ban giám đốc và Hội đồng 

quản trị phê duyệt. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt tại 

các dự án. 

- Tổng hợp, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của toàn công ty Báo cáo Ban giám 

đốc theo định kỳ: tuần, tháng, quý, năm. 

- Xây dựng các chỉ tiêu định mức tiêu hao phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của 

từng dự án trình Ban giám đốc phê duyệt. 

- Theo dõi, kiểm tra các chỉ tiêu, định mức tiêu hao tại các dự án. 

b) Quản lý  kỹ thuật 

- Nghiên cứu đề xuất áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ thi công phù hợp với 

đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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- Thẩm định các giải pháp kỹ thuật; biện pháp tổ chức thi công của các dự án trình Ban 

giám đốc phê duyệt. 

 - Kiểm tra, giám sát các dự án thực hiện các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 

công đã được phê duyệt.  

- Kết hợp với các dự án hoàn thiện các hồ sơ kỹ thuật phát sinh trong quá trình thực hiện 

dự án với chủ đầu tư. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các dự án hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu. 

- Thẩm định hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công của các dự án trình Ban giám đốc phê duyệt. 

c) Quản lý các hợp đồng kinh tế 

- Trực tiếp soạn thảo, đàm phán các điều khoản trong hợp đồng xây lắp, hợp đồng bảo 

hiểm công trình trình Ban giám đốc công ký. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký kết. 

d) Công tác kinh doanh  

- Nghiên cứu thị trường, đề xuất các kế hoạch tiếp thị phù hợp với đặc thù sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

- Tổ chức hệ thống bán hàng, phân phối sản phẩm do công ty sản xuất. 

e) Công tác tiếp thị mở rộng thị trường 

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm nguồn việc, dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát 

triển của công ty. 

- Trực tiếp tham gia công tác đấu thầu, chào thầu theo chỉ đạo của Ban giám đốc. 

f) Công tác xúc tiến đầu tư 

- Nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của 

công ty trình Ban giám đốc và Hội đồng quản trị phê duyệt. 

- Hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. 

3. Phòng Hành chính - Nhân sự: 

a) Công tác Tổ chức – Nhân sự: 

- Phối hợp với tất cả các phòng ban chức năng, dự án lập kế hoạch tuyển dụng, định biên 

nhân sự toàn Công ty; lập kế hoạch đào tạo, tập huấn cho cán bộ CNVC theo tờ trình đã được 

phê duyệt của các phòng ban chuyên môn, dự án và của ngành dọc nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt 

động SXKD của Công ty. 

- Xây dựng sơ đồ tổ chức, quản lý Công ty, quản lý phòng phụ trách và phân công nhiệm 

vụ cụ thể các nhân viên trong phòng. 
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- Tổ chức quản lý nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách về chế độ lao động tiền 

lương và các chế độ chính sách khác đối với người lao động theo quy định chung của Công ty 

cũng như của Nhà nước. 

- Đề xuất về tổ chức và đề bạt bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển nhân sự để triển khai 

thực hiện nhiệm vụ của Công ty và các dự án có hiệu quả. 

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn tổ chức công tác tuyển dụng, tiếp nhận nhân 

sự của Công ty và trực tiếp làm các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành. 

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra việc thực hiện các ché độ chính sách đối 

với người lao động theo quy định của công ty. 

- Đề xuất phương án khen thưởng, kỷ luật theo tình hình thực tế tại từng thời điểm cụ thể. 

b) Công tác hành chính, quản trị: 

- Tổ chức công tác văn thư lưu trữ theo quy định của Công ty cũng như quy định của Nhà nước. 

- Đề xuất phương án mua sắm, sửa chữa trang thiết bị văn phòng tại văn phòng công ty. 

- Quản lý trang thiết bị tại văn phòng tại văn phòng và các dự án. 

- Xây dựng các quy định thực hiện quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, phương tiện đi 

lại... của các dự án thuộc công ty . 

- Hướng dẫn mọi thủ tục hành chính cho các dự án để đảm bảo đúng tính pháp lý của các 

văn bản ban hành. 

- Đảm bảo thông tin liên lạc giữa công ty với các đói tác, tổ chức bên ngoài. 

- Tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội thảo, công tác lễ tân, khánh tiết, đối ngoại của Giám 

đốc, của Công ty và các dự án. 

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự an toàn và vệ sinh Công ty. 

- Bố trí phòng làm việc cho các cán bộ nhân viên tại văn phòng, chi nhánh, dự án và 

phương tiện làm việc, văn phòng phẩm cho các phòng ban; 

- Kết hợp Ban chấp hành Chi bộ Đảng, BCH Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ...xây dựng và 

phát triển công tác Đảng, Công tác Đoàn Thanh niên, Công tác chính trị tư tưởng.... 

c) Công tác An toàn - Bảo hộ lao động 

- Kết hợp với các phòng ban chuyên môn xây dựng các quy trình, quy phạm an toàn đối 

với từng nghề cụ thể. 

- Tổ chức mua sắm, cấp phát và quản lý trang bị an toàn bảo hộ lao động trong toàn công ty. 

d) Công nghệ thông tin 

- Quản lý trang Web, thư điện tử của công ty. 

- Quản lý hệ thống máy tính,mạng nội bộ và các thiết bị công nghệ thông tin khác tại văn 

phòng công ty. 
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e) Công tác pháp lý 

- Quản lý hồ sơ pháp lý của công ty, hoàn thiện hồ sơ pháp lý công ty khi có sự thay đổi. 

- Cập nhật hồ sơ năng lực của công ty. 

- Hướng dẫn các dự án hoàn thiện các thủ tục xin cấp các giấy phép cần thiết cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh tại dự án: giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, đăng ký sử 

dụng thiết bị đặc biệt… 

4. Phòng Tài chính - Kế toán: 

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm và kế hoạch tài chính dài hạn theo 

hợp đồng của từng dự án đã được ký kết, trình Giám đốc Công ty phê duyệt và chỉ đạo thực 

hiện kế hoạch tài chính sau khi đã được phê duyệt. 

- Thẩm định kế hoạch tài chính của các dự án trước khi trình Ban giám đốc và Hội đồng 

quản trị phê duyệt. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt tại các dự án. 

- Phối hợp với các dự án xây dựng các định mức chi tiêu, quy chế quản lý tài chính theo 

đặc thù của từng dự án trình các cấp có thẩm  quyền phê duyệt để thực hiện; 

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo Luật kế toán, Luật thống kê và chế độ kế toán, 

thống kê hiện hành của Nhà nước. 

- Theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính tháng, quý, năm. 

- Kiểm tra giám sát công tác quản lý tài chính, kế toán, công tác thuế của Công ty và các 

dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn, dự án thực hiện công tác thanh quyết toán 

công trình (tạm ứng hợp đồng, thanh toán theo giai đoạn, giá trị phát sinh, đơn giá đền bù...) và 

quản lý việc sử dụng các nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả phù hợp với tiến trình của các 

dự án đã được ký kết và quy định hiện hành; 

- Phối hợp tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra kế toán, thẩm định báo cáo tài chính 

hàng tháng, quý, năm của các dự án thuộc Công ty và tổng hợp báo cáo quyết toán trình Giám 

đốc Công ty  xét duyệt khi dự án kết thúc theo quy định; 

- Thay mặt Giám đốc giám định với ngân hàng về mặt tài chính. 

5. Phòng Thiết bị – vật tư: 

a) Quản lý thiết bị:  

- Nghiên cứu thị trường thiết bị, lập phương án đầu tư thiết bị trình Ban giám đốc và Hội 

đông quản trị phê duyệt. 

- Quản lý trang thiết bị thi công: lập kế hoạch thiết bị máy móc phục vụ thi công.  
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- Thẩm định kế hoạch sử dụng thiết bị của các dự án trình Ban giám đốc và Hội đồng 

quản trị phê duyệt. 

- Kiểm tra, giám sát kế hoạch sử dụng thiết bị tại các dự án. 

- Quản lý hồ sơ thiết bị. 

- Theo dõi tình hình hoạt động của máy móc thiết bị; lập kế hoạch, phương án, chỉ đạo các 

bộ phận bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, hướng dẫn giải quyết các sự cố xảy ra đối với thiết bị; 

- Lập kế hoạch dự phòng thiết bị, kế hoạch đại tu, sửa chữa máy móc thiết bị; 

- Định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm báo cáo Ban giám đốc về tình hình xe máy, thiết bị 

của toàn công ty. 

b) Quản lý vật tư: 

- Lập kế hoạch  và tổ chức cung ứng vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, nguyên vật liệu cho 

công trường; 

- Kết hợp với các phòng chức năng và các dự án xây dựng các định mức tiêu hao nhiên 

liệu; vật tư phụ tùng; dầu mỡ phụ cho từng thiết bị trong công ty và kiểm tra,giám sát việc thực 

hiện các định mức tiêu hao đó. 

- Nghiên cứu thị trường vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, nguyên vật liệu, đảm bảo nguồn 

cung ứng vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, nguyên vật liệu kịp thời cho sản xuất kinh doanh. 

- Hướng dẫn các dự án quản lý, bảo quản, thống kê: vật tư; phụ tùng; nhiên liệu; nguyên 

vật liệu, kiểm kê kho vật tư  tại các dự án theo định kỳ. 

- Tổng hợp, báo cáo Ban giám đốc tình hình vật tư tại dự án; phân tích, đánh giá các chỉ 

số tiêu hao vật tư, nhiên liệu, dầu mỡ phụ...theo định mức được lập. 
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Chương IV 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN 

 

Điều 9:  Chức năng nhiệm vụ của các dự án 

- Thực hiện các qui định trong hợp đồng của dự án đã được Công ty ký kết. 

- Xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh của dự án mình trên cơ sở kế hoạch của 

Công ty trình các phòng ban liên quan thẩm định. 

- Thực hiện báo cáo sổ sách định kỳ hàng tháng, quý, năm và tình hình hoạt động kinh 

doanh của dự án mình cho các bộ phận chức năng. 

- Chủ động kết hợp với các phòng ban Công ty thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao 

theo qui định của Hợp đồng đã ký, tiến hành lập hồ sơ hoàn công. 

- Tổng hợp những khối lượng phát sinh, xây dựng những đơn giá còn thiếu. 

- Thanh quyết toán với chủ đầu tư theo qui định Hợp đồng và thanh quyết toán lại trong 

nội bộ Công ty. 

- Điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất, điều phối và quản lý nhân sự trong phạm vi đơn 

vị quản lý, đề xuất: khen thưởng; kỷ luật nhân viên của đơn vị. 

- Tổ chức hệ thống kiểm tra chất lượng nội bộ để đảm bảo chất lượng thi công công trình 

theo đúng yêu cầu hợp đồng, giải quyết kịp thời các sự cố xảy ra trên công trường thi công. 

- Giải quyết các mối quan hệ với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, với các cấp chính quyền địa 

phương nhằm tạo điều kiện để các bộ phận thi công triển khai thuận lợi.  

- Thường xuyên báo cáo về Công ty những nội dung chính sau: 

+ Tình hình thực hiện kế hoạch theo tuần, tháng, quý, năm (tiến độ theo công việc). 

+ Tình hình bố trí nhân lực, thiết bị vật tư, báo cáo tài chính-kế toán (quỹ tiền mặt, chi 

tiết công nợ) tại dự án. 

+ Chất lượng thi công công trình. 

+ Các sự cố, khó khăn vướng mắc. 

+ Tình hình nghiệm thu thanh toán theo hợp đồng và công nợ với các nhà cung cấp. 

+ Đề xuất giải pháp xử lý kịp thời khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất 

kính doanh. 

- Cùng với các phòng chức năng tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 
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Điều 10: Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận tại dự án 

1. Ban quản lý dự án 

- Ban quản lý dự án là một tổ chức đại diện cho Công ty thi công các dự án mà Công ty 

được phép triển khai thi công. 

- Ban quản lý dự án gồm có  01 Quản lý dự án điều hành phụ trách chung và các Phó 

quản lý dự án (Phó quản lý do Giám đốc Công ty ra Quyết định bổ nhiệm, đề bạt) giúp việc 

cho Quản lý dự án. 

- Quản lý dự án là người đứng đầu Ban quản lý, điều hành xây dựng một dự án theo Hợp 

đồng Công ty đã ký kết và giao cho dự án. 

- Ban quản lý dự án có nhiệm vụ: 

+ Xây dựng phương án, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại dự án 

theo kế hoạch được Ban giám đốc phê duyệt. 

+ Nghiên cứu đồ án thiết kế, các bản chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt và đối chiếu với 

hiện trường để chỉ đạo lập kế hoạch và đề xuất ý kiến giải quyết phù hợp với thực tế. 

+ Kiểm tra thường xuyên, đôn đốc các bộ phận, điều chỉnh tổ chức sản xuất trên công 

trường cho hợp lý và giải quyết những khó khăn vướng mắc của các bộ phận. 

+ Định kỳ tổ chức họp giao ban tại công trường với các đơn vị thi công, nắm  vững tình 

hình sản xuất, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thi công. 

2. Bộ phận Kế hoạch - Kinh doanh có nhiệm vụ: 

a) Công tác Kế hoạch 

- Lập, theo dõi, điều chỉnh kế hoạch tiến độ thi công, tài chính, thiết bị, vật tư, nhân lực 

của dự án. 

- Đề ra các biện pháp cần thiết để đảm bảo tiến độ (Điều động xe máy, vật tư, tăng mũi 

thi công,...) 

- Theo dõi phân chia công việc cho các cán bộ trực tiếp chỉ đạo thi công. 

- Lập dự toán cho phí và quản lý chi tiêu của BQL dự án. 

- Hạch toán kinh tế cho việc thực hiện dự án, cân đối giữa kinh phí nhận từ Công ty và 

phần trả cho các thầu phụ. 

- Theo dõi khối lượng thực hiện, lập các chứng từ, thủ tục thanh toán hàng tháng về Công ty.  

- Lập các hợp đồng thầu phụ khác khi cần thiết và các hợp đồng bổ sung, thay đổi hợp 

đồng khi có những thay đổi về khối lượng thực hiện. (khi có uỷ quyền của Giám đốc) 

- Làm việc với các cơ quan liên quan: chủ đầu tư, tư vấn, bảo hiểm.... 
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b) Công tác kỹ thuật: 

- Tổ chức hệ thống kiểm tra tự đảm bảo chất lượng sản phẩm thống nhất nội bộ trên toàn 

công trường, bao gồm: Vật liệu, công nghệ, thiết bị máy móc, con người.... 

- Lập và quản lý hệ thống phòng thí nghiệm hiện trường. (Nếu có) 

- Kiểm tra, xác nhận khối lượng, chất lượng công việc hoàn thành của từng mũi thi công để 

làm việc với Tư vấn giám sát, lập chứng chỉ xác nhận công việc hoàn thành theo từng giao đoạn. 

- Nghiên cứu các biện pháp thi công tối ưu nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ thi công. 

- Xử lý các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thi công. 

- Lập hồ sơ hoàn công theo tiến độ. 

c) Công tác kinh doanh 

- Tổ chức phân phối sản phẩm cho các đại lý. 

3. Bộ phận Thiết bị - Vật tư có nhiệm vụ: 

- Quản lý hồ sơ gốc, hồ sơ pháp lý xe máy thiết bị; 

- Quản lý kỹ thuật (Sổ lý lịch, kế hoạch sửa chữa, quy trình triển khai công tác sửa chữa 

theo kế hoạch, kế hoạch bảo dưỡng, quy trình triển khai công tác bảo dưỡng,  

- Hồ sơ báo cáo (Sổ lưu báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất) 

- Quản lý sử dụng (Số lượng, chất lượng, vị trí khấu hao, sở hữu, kế hoạch sử dụng) 

- Quản lý đào tạo (Kế hoạch đào tạo hệ thống TBVT, quy trình triển khai công tác đào 

tạo TBVT theo kế hoạch). 

- Quản lý vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, nguyên vật liệu. 

- Xây dựng kế hoạch đặt vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, nguyên vật liệu cho dự án. 

4. Bộ phận Tài chính-Kế toán có nhiệm vụ: 

- Theo dõi các khoản thu, chi, hạch toán chi phí của Dự án. 

- Quản lý tài sản và chi tiêu của văn phòng BQL Dự án. 

- Thanh, quyết toán các chi phí của hợp đồng với cấp trên trực tiếp. 

5. Bộ phận Hành chính - Nhân sự, ATLĐ có nhiệm vụ:  

- Thực hiện công tác hành chính, nhân sự và quản trị cho BQL Dự án. 

 

Điều 11:   Quyền hạn, trách nhiệm của Quản lý Dự án. 

- Quản lý dự án do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có sự phê chuẩn của 

Hội đồng quản trị. 
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a) Nhiệm vụ của Quản lý dự án: 

- Xây dựng sơ đồ tổ chức, hoạt động, quản lý của Dự án; 

- Quản lý dự án chịu trách nhiệm về mọi mặt của Dự án mà mình phụ trách, Quản lý dự 

án chủ động điều hành việc thực hiện dự án; 

- Xây dựng quy chế tổ chức thực hiện, quản lý tài chính của dự án và định mức chi tiêu 

đề nghị Giám đốc xem xét và ký duyệt;  

- Tiếp nhận và quản lý tiền vốn, trang thiết bị vật tư của dự án và phân bổ sử dụng theo 

kế hoạch được duyệt; 

- Định biên cán bộ nhân viên của dự án gửi phòng Hành chính - Nhân sự xem xét tuyển 

dụng và trình cấp có thẩm quyền quyết định; 

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động của dự án ở cấp thuộc quyền quản 

lý. Tổng hợp báo cáo định kỳ về tiến độ và kết quả thực hiện dự án cho Ban giám đốc Công ty 

và các phòng ban liên quan theo quy định, theo quy chế; 

- Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán thực hiện thẩm định báo cáo quyết toán hàng 

năm. Thực hiện kiểm toán hàng năm, tổng hợp quyết toán khi kết thúc dự án theo quy chế quản 

lý tài chính - kế toán của công ty. 

b) Quyền hạn: 

- Quản lý dự án được quyền chủ động điều hành giải quyết các vấn đề có liên quan đến tổ 

chức thực hiện dự án do mình phụ trách và chịu trách nhiệm chính trước Giám đốc Công ty  về 

việc thực hiện dự án đó; 

- Trực tiếp làm việc với phó quản lý dự án, kỹ sư, chuyên viên dự án, với các địa phương, 

đơn vị trong và ngoài ngành trong phạm vi các công việc thuộc dự án của mình phụ trách và 

chỉ đạo các cán bộ dự án cùng các chuyên gia để thực hiện các nhiệm vụ của dự án; 

- Đề xuất yêu cầu chất lượng tuyển chọn các nhân viên làm việc trong các dự án phù hợp 

với nội dung hoạt động của dự án, đề nghị phòng Hành chính - Nhân sự xem xét và trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; 

- Đề xuất kế hoạch đào tạo, tham quan nghỉ mát theo quy định của Công ty trình Ban 

giám đốc Công ty phê duyệt; 

 

Điều 12: Quan hệ công tác giữa Ban giám đốc Công ty với Ban quản lý dự án: 

1.Ban giám đốc Công ty không trực tiếp điều hành các hoạt động của dự án, nhưng có 

trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Quản lý dự án theo đúng 

nội dung quy trình quản lý, theo các hợp đồng, văn bản cam kết hoặc thoả thuận ký kết và theo 

đúng kế hoạch hoạt động và dự toán chi tiêu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giám sát 

việc thực hiện mọi chế độ, chính sách của Công ty tại dự án. 
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2. Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động chi tiêu của dự án 

theo phân cấp. Kế toán và Quản lý dự án ký xác nhận vào chứng từ gốc trước khi gửi Trưởng 

phòng Tài chính - Kế toán trình Giám đốc ký duyệt. Giám đốc Công ty và Trưởng phòng Tài 

chính - Kế toán chịu trách nhiệm về các chi tiêu của Công ty liên đới chịu trách nhiệm về các 

chi tiêu của các Ban quản lý dự án trực thuộc Công ty theo chế độ quản lý tài chính của Nhà 

nước và của Công ty. 

3. Ban giám đốc có trách nhiệm giải quyết kịp thời những đề xuất của Ban quản lý Dự án. 

Điều 13:  Quan hệ công tác giữa các phòng ban với Ban quản lý dự án: 

1. Quan hệ công tác giữa các các phòng ban công ty  với Ban quản lý dự án là mối quan 

hệ phối hợp công tác đề giải quyết các công việc chung. Các bộ phận nghiệp vụ tại dự án chịu 

sự hướng dẫn kiểm tra giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng nghiệp vụ công ty. 

2. Quản lý tài sản của các dự án: Theo nguyên tắc chung là tài sản của dự án nào sẽ do dự 

án đó trực tiếp hạch toán, quản lý và theo dõi sử dụng để phục vụ cho các hoạt động của dự án. 

Các phòng nghiệp vụ có thể trao đổi thống nhất với Ban quản lý dự án để hỗ trợ các dự án khác 

khi cần thiết hoặc phối hợp sử dụng để đảm bảo sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả trên 

nguyên tắc đảm bảo kế hoạch của dự án. 

3. Kế toán dự án chịu trách nhiệm trước Quản lý dự án và Trưởng phòng Tài chính - Kế 

toán về mọi vấn đề liên quan đến công tác Tài chính - kế toán tại dự án.Căn cứ tình hình thực 

tế của dự án, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán xây dựng quy định phân cấp quản lý tài chính 

kế toán cho Quản lý dự án để xem xét trình Giám đốc Công ty nhằm nâng cao trách nhiệm và 

quyền hạn của Quản lý dự án và kế toán dự án trong công tác quản lý tài chính.  

 



 

18 

 

Chương V 

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, BÁO CÁO VÀ CÁC CHẾ ĐỘ KHÁC 

 

Điều 14: Chế độ hội họp 

1. Hội nghị:  

- Hội nghị tổng kết: Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội công nhân viên chức, Đại hội của 

các tổ chức đoàn thể tổng kết đánh giá tình hình thực hiện trong năm qua; khen thưởng các cá 

nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động phong trào 

đoàn thể; đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm tới. 

- Hội nghị sơ kết: Định kỳ 6 tháng/năm, Các phòng ban công ty, dự án, chi nhánh tổng 

kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đánh giá ưu khiết điểm, bổ 

sung những mặt còn yếu để cải tiến phương pháp làm việc, phương pháp quản lý, nhằm đạt 

được mục tiêu sản xuất kinh doanh đẫ đề ra trong năm. 

2. Họp định kỳ: 

a) Họp giao ban tuần:  

- Khối văn phòng Công ty: 

+ Thời gian: Thứ 2 hàng tuần. 

+ Thành phần tham dự gồm: Ban giám đốc, trưởng các phòng ban. 

+ Nội dung: Kiểm điểm, đánh giá công việc của các phòng ban, dự án trong tuần, kế 

hoạch, nhiệm vụ tuần tới cho các phòng ban, dự án. 

- Khối các dự án, chi nhánh: 

+ Thời gian: Do các dự án, chi nhánh tự bố trí. 

+ Thành phần tham dự gồm: Ban quản lý dự án (Ban giám đốc chi nhánh), trưởng các bộ 

phận, đội trưởng, kế toán. 

+ Nội dung: Kiểm điểm, đánh giá công việc của dự án (chi nhánh) trong tuần, kế hoạch, 

nhiệm vụ tuần tới cho dự án. 

b) Họp giao ban tháng: 

- Cấp Công ty: 

+ Thành phần tham dự bao gồm: Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban, Đại diện Ban 

quản lý các Dự án, đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn thanh niên. 

+ Thời gian họp: Từ ngày  01 đến ngày 05 hàng tháng, trưởng phòng HC - NS chủ động bố 

trí thời gian họp cụ thể sau khi đã thống nhất với Ban giám đốc và các phòng ban, các dự án.  

+ Nội dung họp: Kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động SXKD và các mặt hoạt động khác 

tháng vừa qua của toàn Công ty, lên kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động SXKD cho tháng tiếp theo. 
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+ Tài liệu cần chuẩn bị cho cuộc họp: Các phòng ban chuyên môn, dự án chuẩn bị số liệu 

để báo cáo: Công tác tổ chức - hành chính; Nhân sự - tiền lương; Công tác Kế hoạch - Kỹ 

thuật; Công tác Vật tư - Thiết bị, Công tác Tài chính - Kế toán, các báo cáo về công tác phong 

trào đoàn thể; hồ sơ tài liệu liên quan đến phân công công việc tháng tới. 

c) Họp giao ban quý (họp vào tháng cuối quý). 

+ Thành phần: Ban giám đốc, Hội đồng lao động tiền lương, các trưởng phòng, đại diện 

ban quản lý các dự án, giám đốc chi nhánh, đại diện các tổ chức đoàn thể. 

+ Thời gian họp: Họp vào tháng cuối quý (trưởng phòng HC - NS chủ động bố trí thời 

gian họp sau khi đã thống nhất với Ban giám đốc và các phòng ban, các dự án). 

+ Nội dung: Kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động SXKD và các mặt hoạt động khác 

tháng, quý; Phòng HC - NS tổng hợp tình hình thực hiện công tác lao động tiền lương, đề xuất 

rà soát điều chỉnh tăng lương cho cán bộ công nhân viên trong Công ty; Kế hoạch, nhiệm vụ 

cho tháng và quí tiếp theo. 

+ Tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp: Các phòng ban chuyên môn, dự án chuẩn bị số liệu để 

báo cáo về các mặt hoạt động SXKD trong tháng, quí; Phòng Hành chính - Nhân sự tổng hợp 

báo cáo định kỳ về công tác bảo hộ lao động, danh sách rà soát lương của Dự án, Chi nhánh, 

kèm theo các văn bản nhận xét đánh giá của các bộ phận chức năng liên quan. 

+ Ban Lao động tiền lương các phòng ban, các Dự án, Chi nhánh chủ động tiến hành họp 

đánh giá tình hình thực hiện quy chế lương tại đơn vị, rà soát điều chỉnh tăng lương cho cán bộ 

công nhân viên gửi về phòng Hành chính - Nhân sự trước tuần đầu của quý kế tiếp. 

d) Họp Hội đồng bảo hộ lao động, Ban bảo hộ lao động các dự án:  

+ Thành phần tham dự cuộc họp: Các thành viên Hội đồng bảo hộ lao động, ban bảo hộ 

lao động dự án. 

+ Thời gian họp: Định kỳ 6 tháng/năm. 

+ Nội dung họp: Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các Nội quy, quy định về An toàn 

vệ sinh lao động, tình hình thực hiện quy chế Bảo hộ lao động, thảo luận, sửa đổi hoặc bổ sung 

nhằm hoàn thiện hơn các điều khoản trong quy chế. 

e) Họp Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật: 

+ Thành phần tham dự cuộc họp: Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật. 

+ Thời gian họp: Định kỳ 6 tháng/năm. 

+ Nội dung họp: Tổng kết tình hình thực hiện quy chế thi đua khen thưởng kỷ luật, kiểm 

điểm các vi phạm kỷ luật, đánh giá các cá nhân có thành tích xuất sắc để đưa vào danh sách 

bình xét khen thưởng cuối năm, xét thưởng đột xuất các trường hợp đặc biệt. 

+ Tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp: Báo cáo tình hình thi đua khen thưởng kỷ luật của các 

đơn vị trực thuộc, báo cáo đánh giá của các tổ chức đoàn thể trong công ty. 
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f) Họp đột xuất: 

- Ban giám đốc, trưởng phó các phòng ban, Ban quản lý dự án, dhi nhánh triệu tập cán bộ 

công nhân viên họp đột xuất khi có công việc phát sinh.  

Điều 15:  Chế độ báo cáo: 

- Nội dung,  thời hạn và quy trình thực hiện chế độ kiểm tra  nộp báo cáo của các dự án 

về Công ty được quy định chi tiết trong quy chế quản lý của từng phòng ban và do Trưởng các 

phòng ban trực tiếp theo dõi chỉ đạo. 

Điều 16:  Chế độ công tác chuyên môn nghiệp vụ: 

1. Phân công công tác thường xuyên trong nội bộ các phòng ban: 

a) Trưởng các phòng ban chuyên môn, dự án phải phân công công việc cụ thể chi tiết cho 

từng bộ phận, từng nhóm, từng tổ. Người đứng đầu mỗi tổ, nhóm, bộ phận phải nắm được nội 

dung công việc được giao, thực hiện triển khai công việc, phân công giao việc cho từng cán bộ 

công nhân viên trong nhóm.  

b) Giao việc phải dựa trên năng lực chuyên môn, phẩm chất tư cách của cán bộ công 

nhân viên. 

c) Lãnh đạo cấp trên thường xuyên kiểm tra cấp dưới qua báo cáo thực hiện công việc 

định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm, kiểm tra thực tế hiệu quả công việc dựa trên cơ sở báo cáo. 

d) Cán bộ công nhân viên phải nắm bắt được nội dung công việc được giao, lập kế hoạch 

triển khai công việc và thực hiện theo kế hoạch, định kỳ phải báo cáo tình hình thực hiện công 

việc lên cấp trên.  

e) Nội dung báo cáo tình hình thực hiện công việc phải sát thực, thể hiện rõ ràng, trung 

thực kết quả thực hiện công việc của cá nhân, của bộ phận. 

2. Giao nhiệm vụ công tác đột xuất: 

a) Khi điều chuyển cán bộ công nhân viên làm công tác khác, không thuộc nhiệm vụ 

chuyên môn mình đang đảm nhiệm, hoặc thay đổi địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, cán 

bộ cấp trên phải báo với người lao động trước 7 ngày. Những trường hợp đặc biệt, cần bổ sung 

nhân sự ngay để đáp ứng yêu cầu công việc, Giám đốc công ty có quyền chỉ định đích danh 

người lao động nhưng chế độ quyền lợi cho người lao động đó khi điều sang công tác khác 

phải được ưu đãi. 

Tuỳ thuộc tính chất và yêu cầu công việc của phòng ban, dự án, mà việc phân công công 

việc có thể thay đổi cho phù hợp. 
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Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 17:  Hiệu lực thi hành: 

- Quy chế Quản lý điều hành hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát 

được ban hành và có hiệu lực theo Quyết định ban hành của Hội đồng quản trị Công ty kể từ 

ngày 20/02/2019 Tất cả cán bộ công nhân viên thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

Thành Phát thực hiện quy chế này. 

 

Điều 18:  Trách nhiệm của Ban Giám đốc, Trưởng phòng/ban, quản lý dự án: 

- Trách nhiệm của Ban giám đốc:  Giám sát các cán bộ thực hiện. 

- Trách nhiệm của các Công ty thành viên, Ban điều hành dự án, Trưởng/Phó phòng, Ban 

quản lý các dự án: Phổ biến cho cán bộ, CNV-LĐ thuộc quyền quản lý và giám sát thực hiện 

quy chế này. 

 

Điều 19:  Sửa đổi và bổ sung  

- Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện điểm nào chưa hợp lý, các cán bộ đề xuất ý 

kiến lên phòng Hành chính - Nhân sự để kịp thời đề nghị Ban giám đốc, Hội đồng quản trị bổ 

sung cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty và cơ chế chính sách của Nhà nước./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban giám đốc công ty; 

- Các phòng ban; dự án; 

- Lưu HC - NS. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Phạm Hải Lăng 

 

 

 

 

 


