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QUYẾT ĐỊNH 
 

Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm 

vụ: “Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn  

ISO 50001 cho một số loại hình doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng” 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 
 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định 1030/QĐ-BXD ngày 5/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc ban hành Quy chế về Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ của 

Bộ Xây dựng; 

 Xét đề nghị của Viện Vật liệu Xây dựng tại văn bản số 76/VLXD-

KHKTHTQT ngày 31/01/2020 về việc đề nghị nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên 

cứu áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 cho một số 

loại hình doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng”; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện 

nhiệm vụ “Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 

50001 cho một số loại hình doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng” do Viện 

Vật liệu Xây dựng chủ trì thực hiện. 

Hội đồng gồm 9 thành viên (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng tự giải thể khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi 

trường, Viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng và các thành viên Hội đồng chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như điều 3; 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ; 

- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Đã ký 

 
Nguyễn Văn Sinh 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN 
 

(Ban hành kèm theo QĐ số: 252/QĐ-BXD ngày 03 tháng 03 năm 2020) 

 

 

Chủ tịch Hội đồng  

1. Ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi 

trường, Bộ Xây dựng. 

 

Thư ký Hội đồng  

2. Bà Lê Mai Hồng -  Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, 

Bộ Xây dựng. 

 

Uỷ viên phản biện: 

3. Ông Cù Huy Quang – Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ 

Công Thương 

4. Bà Vũ Thùy Lan – Giám đốc Công ty Cổ phần kiểm toán năng lượng Việt 

Nam 

 

Các uỷ viên khác: 

5. Ông Nguyễn Quang Hiệp - Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây 

dựng 

6. Ông Nguyễn Đình Hiệp – Phó Chủ tịch Hội khoa học và công nghệ sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam 

7. Ông Mai Văn Huyên – Giám đốc Trung tâm phát triển xanh 

8. . Ông Bùi Thanh Hùng – Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và chuyển 

giao công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội 

9. Ông Hoàng Minh Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

phát triển công nghiệp Hà Nội  

 

Khách mời: 

Đại diện Lãnh đạo Viện Vật liệu Xây dựng 

Đại diện Trung tâm thông tin Bộ Xây dựng 
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