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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC   

  
V/v Tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ 

điện trực tuyến cấp độ 4 và thanh toán 

mọi lúc, mọi nơi.  

 

 

           Kính gửi:  

                          - Các Công ty Điện lực trực thuộc; 

 - Công ty TNHH MTV ĐL Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình; 

-  

                 - Trung tâm Chăm sóc khách hàng.  

                           

Ngày 21/12/2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tổ chức lễ công 

bố cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đồng thời đảm bảo cung cấp dịch 

vụ thanh toán hóa đơn tiền điện và chi phí các dịch vụ: Cấp điện từ lưới hạ áp; 

Cấp điện lại theo yêu cầu của khách hàng; Đóng cắt điện do nợ tiền điện; Thay 

đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha; Thay đổi vị trí 

thiết bị đo đếm mọi lúc, mọi nơi nhân dịp “Tháng tri ân khách hàng năm 2018”.  

Để việc triển khai cung cấp dịch vụ kịp thời, đảm bảo yêu cầu và tiến độ 

của EVN, Tổng công ty (TCT) hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị tổ chức thực 

hiện các công việc cụ thể như sau: 

1. Nguyên tắc triển khai dịch vụ điện cấp 4: 

- Cung cấp dịch vụ điện: Các Công ty Điện lực (CTĐL) xây dựng đơn 

giá, niêm yết công khai đơn giá dịch vụ đối với các dịch vụ điện cấp 4 cho 

khách hàng. Các CTĐL chưa thực hiện dịch vụ lắp đặt dây sau công tơ phải tổ 

chức thực hiện ngay trong tháng 12/2018. 

Đối với các yêu cầu cấp điện hạ áp khách hàng cần phải sử dụng mã dịch 

vụ phát sinh trên CMIS để tra cứu và thanh toán qua Web CSKH. Vì vậy, trong 

trường hợp khách hàng không đăng ký cấp điện mới qua TTCSKH (tổng đài 

1900.6769, dịch vụ trên Web CSKH, phần mềm đa kênh, ...) mà đăng ký trực 

tiếp tại các phòng giao dịch hoặc các kênh tiếp nhận khác thì  bộ phận tiếp nhận 

của Điện lực (ĐL) phải cập nhập yêu cầu của khách hàng trên phân hệ dịch vụ 

điện, đây là yêu cầu bắt buộc để phát sinh mã dịch vụ phục vụ cho khách hàng 

khi thanh toán tiền dịch vụ. 

 Về việc cập nhập danh mục vật tư: Các CTĐL rà soát, cập nhật bổ sung 

danh mục vật tư phục vụ việc tính toán chi phí các dịch vụ điện trong chương 

trình CMIS, tùy vào điều kiện quản lý thực tế đơn vị có thể cập nhật danh mục 

vật tư sử dụng chung cho cả CTĐL hoặc cập nhật danh mục vật tư riêng cho 

từng Điện lực trực thuộc. 
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- Tính toán chi phí dịch vụ điện: 

  Tất cả các yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng phải được tiếp nhận 

trong phân hệ dịch vụ điện của CMIS và cập nhật đầy đủ, đúng tiến trình giải 

quyết theo đúng thời gian xử lý thực tế. 

  Tính toán chi phí dịch vụ: (i) Giai đoạn đầu triển khai có thể tính chi phí 

từ chương trình CMIS hoặc tính toán từ bên ngoài và cập nhật vào CMIS để 

phục vụ công tác thanh toán chi phí dịch vụ; (ii) Từ 1/4/2018, yêu cầu tất cả các 

Đơn vị phải lập dự toán, tính toán chi phí dịch vụ từ chương trình CMIS 3.0.  

Đối với các đơn vị sử dụng phần mềm bên ngoài (phát triển khách hàng 

qua máy  tính bảng,..), phối hợp với Công ty công nghệ thông tin Điện lực miền 

Bắc để hiệu chỉnh phần mềm, đảm bảo cập nhật đầy đủ dự toán chi phí vào 

chương trình CMIS. 

2. Nguyên tắc hợp tác với các đối tác thu hộ có cổng hỗ trợ thanh toán: 

- Ký kết hợp đồng dịch vụ: Đối tác VNPAY hoặc các đối tác có cổng 

thanh toán điện tử, TCT sẽ ký hợp đồng dịch vụ và quản lý bảo lãnh hợp đồng 

tập trung tại TCT (sao gửi kèm theo). Riêng 3 Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình căn cứ nội dung Hợp đồng dịch vụ TCT đã 

ký để thương thảo và ký với VNPAY và các đối tác khác, hoàn thành trước 

31/12/2018. 

- Đối soát, xác nhận thanh toán: 

 Hàng ngày, các CTĐL/ĐL và đối tác thanh toán thực hiện rà soát, xác 

nhận danh sách khách hàng thanh toán qua phần mềm.  

 Hàng tháng, các CTĐL, Công ty công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc 

và đối tác thu hộ sẽ ký xác nhận số lượng giao dịch làm cơ sở thanh toán chi phí 

cho đối tác thu hộ  

- Về việc chuyển tiền: Đối tác thu hộ thực hiện chuyển số tiền thu hộ vào 

các tài khoản chuyên thu của CTĐL. 

- Thanh toán chi phí dịch vụ: Đối tác thu hộ sẽ xuất hóa đơn cho các 

CTĐL để thực hiện thanh toán. Hồ sơ, thủ tục, thời gian theo quy định cụ thể 

trong Hợp đồng dịch vụ. 

- Phương thức, thời gian đối soát, chuyển tiền, thanh toán phí dịch vụ… 

được quy định trong hợp đồng mà Tổng công ty đã ký kết, đề nghị các CTĐL 

nghiên cứu thực hiện nghiêm túc. 

3. Tổ chức thực hiện: 

a. Các Công ty Điện lực: 

- Ngày 3/12/2018, EVN đã có văn bản số 6322/EVN-KD chỉ đạo triển khai 

cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 và thanh toán mọi lục, mọi nơi (sao gửi kèm 

theo), yêu cầu các CTĐL phổ biến, quán triệt đến lãnh đạo và toàn thể cán bộ có 

liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của EVN. 

- Yêu cầu toàn thể CBCNV của đơn vị thực hiện việc thanh toán các dịch 

vụ trực tuyến để tạo sự lan toả và truyền thông rộng rãi đến khách hàng. 
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- Rà soát, chuẩn hóa danh mục vật tư, đơn giá và cập nhật vào chương trình 

CMIS để phục vụ công tác tính toán, thanh toán chi phí. 

- Tổ chức truyền thông việc cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 và 

hỗ trợ khách hàng thanh toán mọi lúc, mọi nơi trên Web site của đơn vị, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, báo đài địa phương, tại các điểm giao dịch để 

khách hàng biết, sử dụng dịch vụ. 

- Rà soát, xây dựng đơn giá nhận làm các dịch vụ điện và niêm yết công 

khai đơn giá tại các điểm giao dịch, trên Web site của đơn vị để khách hàng biết. 

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho Phòng Kinh doanh, Phòng tài chính kế 

toán và các phòng có liên quan tại các CTĐL/ĐL trong việc quản lý, đối soát 

tiền điện. 

b. Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc: 

- Chịu trách nhiệm phối hợp với EVNICT xây dựng, tích hợp hệ thống kho 

nợ, cổng thanh toán, và Web CSKH với hệ thống CMIS 3.0; Thiết lập cơ chế tự 

đồng bộ dữ liệu nợ, chi phí dịch vụ phát sinh từ hệ thống CMIS sang kho nợ và 

ngược lại để phục vụ công tác thanh toán. 

- Hỗ trợ các đơn vị cập nhật danh mục vật tư, hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị khai 

báo, phân quyền cho người dùng, sử dụng các chức năng lập dự toán chi phí các 

dịch vụ trên chương trình CMIS 3.0. 

- Đảm bảo hệ thống CNTT vận hành an toàn, liên tục để đáp ứng việc 

thanh toán mọi nơi, mọi lúc. 

- Hiệu chỉnh, bổ sung cổng thanh toán để các CTĐL/ĐL theo dõi, đối soát 

thanh toán tiền điện và phí dịch vụ qua cổng thanh toán như với các đối tác hiện 

tại. Yêu cầu hoàn thiện và có văn bản thông báo, hướng dẫn các đơn vị trước 

ngày 28/12/2018. 

c. Trung tâm Chăm sóc khách hàng: 

- Hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng tại các CTĐL/ĐL và khách hàng sử 

dụng Web CSKH để thanh toán tiền điện và chi phí dịch vụ điện. 

- Phổ biến, đào tạo cho giao dịch viên biết việc thực hiện cung cấp dịch vụ 

điện trực tuyến cấp độ 4 và các bước thực hiện thanh toán tiền điện và chi phí 

dịch vụ điện qua Web CSKH để biết, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng khi có yêu 

cầu. 

- Đảm bảo chức năng thanh toán trực tuyến dịch vụ điện trên Web CSKH 

hoạt động ổn định, liên tục, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng về thanh toán 

mọi lúc, mọi nơi. 

- Chủ trì phối hợp với Công ty công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc hiệu 

chỉnh phần mềm nhắn tin để khi khách hàng đăng ký dịch vụ cấp điện trên hệ 

thống CMIS 3.0, phần mềm tự động lấy thông tin và thực hiện nhắn tin thông 

báo mã dịch vụ cấp điện mới cho khách hàng qua SMS. 

- Quảng bá việc cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 trên Web CSKH; 

Phối hợp với các CTĐL thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá dịch vụ điện cấp 
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độ 4 cho khách hàng biết nhằm đẩy mạnh việc tiếp nhận, xử lý các yêu cầu về 

dịch vụ điện trực tuyến. 

d. Ban Kinh doanh: 

- Hướng dẫn, chỉ đạo và giải đáp các vướng mắc của đơn vị trong quá trình 

triển khai việc cung cấp dịch vụ cấp độ 4 và thanh toán mọi lúc mọi nơi. 

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện của các CTĐL theo đúng tiến 

độ yêu cầu. 

e. Ban Tài chính kế toán: Chủ trì phối hợp với Ban Kinh doanh hướng 

dẫn các Đơn vị thực hiện việc kiểm tra, đối soát khi phối hợp với VNPay và các 

đối tác khác có cổng thanh toán ký hợp đồng dịch vụ với TCT. 

f. Ban Quan hệ cộng đồng: Chủ trì phối hợp với Ban Kinh doanh hướng 

dẫn các đơn vị truyền thông về công tác cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đến 

khách hàng và cộng đồng. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 
- Như trên (E-copy); PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
- TGĐ (b/c)  (E-copy);  
- Ban: KD, TCKT, CNTT (E-copy);  
- Ban: KTGSMBĐ, PC, QHCĐ (E-copy);  
- Lưu VT.  
  

 

 

Lê Quang Thái 
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