
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
     Số:          /EVN-KD                                          Hà Nội, ngày   tháng  9 năm 2019
V/v triển khai cung cấp dịch vụ điện 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

   Kính gửi:  - Các Tổng công ty Điện lực;
       - Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin.

Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
12/3/2019 về phê duyệt đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) trong đó có 
nội dung tích hợp dịch vụ đăng ký cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) trong năm 2019. Trong thời gian qua Văn phòng Chính phủ (được giao 
thiết lập, quản lý vận hành Cổng DVCQG) đã tổ chức làm việc với Tập đoàn để 
khảo sát công tác cung cấp các dịch vu điện theo phương thức trực tuyến và có 
văn bản số 7845/VPCP- KSTT ngày 31/8/2019 về việc tích hợp dịch vụ công với 
Cổng Dịch vụ công quốc gia, theo đó các dịch vụ cấp điện qua lưới điện trung áp, 
thanh toán tiền điện được lựa chọn cung cấp trên Cổng DVCQG với tiến độ tích 
hợp kỹ thuật là trong tháng 9/2019 sau đó tiến hành thử nghiệm để Thủ tướng 
Chính phủ chính thức công bố vào tháng 11/2019.

Triển khai thực hiện các chỉ đạo trên, Tập đoàn và EVNICT đã làm việc 
với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn VNPT (đơn vị được giao xây dựng Cổng 
Dịch vụ công quốc gia) về các yêu cầu kỹ thuật của việc tích hợp, trên cơ sở đó 
đã thống nhất mô hình kết nối và phương án kỹ thuật để tích hợp (chi tiết trong 
phụ lục đính kèm). Để đảm bảo việc triển khai tích hợp và cung cấp dịch vụ theo 
yêu cầu tiến độ của Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn yêu cầu các Tổng công ty 
Điện lực, Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin khẩn trương thực 
hiện các nội dung sau:

1. Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin: 
- Làm đầu mối kỹ thuật của Tập đoàn để trao đổi, thống nhất về mô hình, giải 

pháp kỹ thuật kết nối, tích hợp với Văn phòng Chính phủ và VNPT.
- Trước 30/9/2019 hoàn thành xây dựng module dùng chung trong EVN: (i) 

EVN AuthCode phục vụ cho việc gọi các API xác thực của VnConnect, điều 
hướng tới chức năng cấp điện mới của Web CSKH và trả kết quả giải quyết về 
cho Cổng Dịch vụ công quốc gia; (ii) EVN PayGate gồm các API phục vụ cho 
dịch vụ thanh toán tiền điện giữa các Cổng thanh toán của các TCTĐL và 
phần thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Hỗ trợ các TCTĐL tích hợp các module dùng chung EVN AuthCode, EVN 
PayGate vào Website CSKH, Cổng thanh toán tiền điện của các Tổng công ty 
Điện lực.

- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán cho các công việc được giao triển khai 
để trình Tập đoàn phê duyệt.
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2. Các Tổng công ty Điện lực:
- Truyền thông đến các CTĐL/ĐL về chủ trương triển khai thí điểm từ tháng 

10/2019 và cung cấp dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức 
từ tháng 11/2019, việc cung cấp các dịch vụ điện sẽ được giám sát bởi Cục 
Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ. Đảm bảo việc thực 
hiện cung cấp các dịch vụ điện công khai, minh bạch, dễ giám sát và đúng 
theo yêu cầu Tập đoàn đã cam kết với khách hàng sử dụng điện tại Quyết định 
số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017. 

- Trước 5/10/2019, hoàn thành hiệu chỉnh trang Web CSKH: (i) chức năng Tiếp 
nhận yêu cầu mua điện, lấy các thông tin người dùng trên Cổng DVCQG đã 
được xác thực, làm dữ liệu cơ sở thông tin khách hàng khi sử dụng dịch vụ 
điện, không được để khách hàng phải cập nhật lại thông tin; (ii) chức năng Tra 
cứu tiến độ cấp điện, tự động hiển thị thông tin tiến độ theo mã yêu cầu cấp 
điện cụ thể; (iii) bổ sung API cung cấp tình trạng xử lý yêu cầu cấp điện cho 
Cổng DVCQG sử dụng.

- Cử các cán bộ kỹ thuật (phụ trách Web CSKH và Cổng thanh toán tiền điện) 
làm việc tập trung tại Tập đoàn từ 30/9/2019 - 4/10/2019 để thực hiện tích hợp 
các module dùng chung EVN AuthCode, EVN PayGate vào Website CSKH, 
Cổng thanh toán tiền điện của Tổng công ty.
3. Các Ban của Tập đoàn:

- Ban Kinh doanh làm đầu mối của Tập đoàn để trao đổi, thống nhất với Văn 
phòng Chính phủ và VNPT trong việc triển khai cung cấp các dịch vụ điện lên 
Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Ban Kinh doanh phối hợp cùng Ban VT&CTT, Pháp chế, các TCTĐL và 
EVNICT triển khai thử nghiệm tích hợp giữa các hệ thống đảm bảo cung cấp 
dịch vụ điện trên Cổng DVCQG.

- Ban VT&CNTT làm đấu mối trao đổi với Văn phòng Chính phủ, Cục Bưu 
điện Trung ương về việc kết nối nội bộ giữa Tập đoàn và hệ thống Cổng 
DVCGQ, hệ thống văn bản điện tử qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của 
Chính phủ (CPNET).

Tập đoàn yêu cầu các Tổng công ty Điện lực, Công ty Viễn thông điện lực 
và Công nghệ thông tin khẩn trương thực hiện và kịp thời báo cáo vướng mắc về 
Tập đoàn để xem xét giải quyết./.   

                        
Nơi nhận:                                                                             
- Như trên;
- HĐTV (e-copy để b/c);
- Tổng Giám đốc (e-copy để b/cáo);
- Các Ban PC,VT&CNTT, KH, ĐT;
- Lưu VT, KD.
                                                                               

                    KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
                    PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 
 
                           Võ Quang Lâm
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PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT TRIỂN KHAI KẾT NỐI 
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

1. Mục tiêu, phạm vi thực hiện
 Mục tiêu

Tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG): (1) thực hiện xác thực 
tài khoản Web CSKH bằng hệ thống VnConnect theo cơ chế Single-Sign-On; (2) 
tích hợp cung cấp dịch vụ Cấp điện hạ áp/trung áp và thực hiện thanh toán tiền 
điện qua hệ thống PaymentConnect; (3) chuẩn bị cung cấp các dịch vụ điện còn 
lại trên Cổng DVCQG.
 Phạm vi thực hiện:

- Xây dựng modul Xác thực bằng hệ thống VnConnect, cho phép khách hàng 
có thể đăng nhập bằng tài khoản trên Cổng DVCQG và tự động đăng nhập 
vào trang Web CSKH nếu có tài khoản Web CSKH liên kết với tài khoản 
trên Cổng DVCQG.

- Xây dựng modul Điều hướng và chia sẻ thông tin về dịch vụ Cấp điện hạ 
áp/trung áp, cho phép khách hàng khi lựa chọn dịch vụ Cấp điện trên Cổng 
DVCQG sẽ được chuyển hướng đến trang Web CSKH để nhập yêu cầu cấp 
điện và tra cứu tiến độ giải quyết, có liên kết giữa tài khoản trên Cổng 
DVCQG và mã yêu cầu cấp điện để tự động tra cứu.

- Xây dựng modul Liên kết thanh toán tiền điện với hệ thống 
PaymentConnect, cho phép khách hàng khi lựa chọn dịch vụ Thanh toán 
tiền điện trên Cổng DVCQG sẽ thực hiện giao dịch thanh toán cho các hóa 
đơn tiền điện và cập nhật kết quả giao dịch vào Kho nợ của Tổng công ty.

- Phối hợp với 05 TCTĐL, Công ty CNTT và TT CSKH để kết nối, tích hợp 
các modul dùng chung vào trang Web CSKH và Cổng thanh toán + Kho nợ 
của 05 TCTĐL.

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ; hướng dẫn sử dụng, vận hành phần mềm; 
hướng dẫn cài đặt, cấu hình hệ thống, hỗ trợ các TCTĐL trong quá trình 
triển khai.

 Phạm vi triển khai:
- 05 trang Web CSKH của các TCTĐL.
- 05 Cổng thanh toán + Kho nợ của các TCTĐL.

2. Mô hình kết nối, tích hợp các hệ thống phần mềm
 Mô hình tổng thể
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VnConnect

Payment Connect

Cổng Dịch vụ công quốc gia Tài khoản khách hàng 
trên Cổng DVCQG

Trạng thái xử lý yêu cầu 
Cấp điện trên Web CSKH

Số tiền điện 
cần thanh toán

Kết quả giao dịch 
thanh toán qua 

Payment Connect

Web CSKH

Cổng thanh toán + Kho nợ

EVN 
AuthGate

EVN 
PayGate

Các thành phần trong mô hình bao gồm:
- Cổng DVCQG: là thành phần đóng vai trò về tìm kiếm/lựa chọn dịch vụ 

cấp điện ban đầu; đăng nhập, xác thực khách hàng trên Cổng DVCQG và 
điều hướng tới trang Web CSKH; hiển thị trạng thái xử lý yêu cầu Cấp 
điện.

 VnConnect: là thành phần đóng vai trò quản lý, xác thực thông tin 
tài khoản của khách hàng trên Cổng DVCQG; chia sẻ thông tin 
khách hàng đã xác thực với Web CSKH.

 Payment Connect: là thành phần trung gian thực hiện chuyển tiếp 
các yêu cầu thanh toán tiền điện từ Dịch vụ thanh toán trên Cổng 
DVCQG; tới hệ thống của các ngân hàng và tổ chức thanh toán trung 
gian.

- Trang Web CSKH của 05 TCTĐL: là thành phần đóng vai trò ghi nhận 
yêu cầu dịch vụ cấp điện ban đầu; theo dõi tiến độ giải quyết; tra cứu thông 
tin hồ sơ, giấy tờ điện tử; cung cấp trạng thái xử lý yêu cầu Cấp điện.

 EVN AuthGate: là thành phần gọi và thực thi các API của 
VnConnect về yêu cầu xác thực và cấp quyền truy xuất dữ liệu thông 
tin của khách hàng trên Cổng DVCQG; xử lý điều hướng đến các 
trang Dịch vụ Cấp điện của Web CSKH. Các hàm API gọi từ 
VnConnect bao gồm:

 Authorize: yêu cầu xác thực qua Cổng DVCQG.
 Token: yêu cầu cấp Access Token để cấp quyền truy xuất dữ 

liệu.
 UserInfor: lấy thông tin về khách hàng trên Cổng DVCQG.
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- Hệ thống Kho nợ + Cổng thanh toán của 05 TCTĐL: là thành phần 
cung cấp dữ liệu hóa đơn tiền điện và xử lý request cập nhật kết quả giao 
dịch thanh toán.

 EVN PayGate: là thành phần cung cấp API giao tiếp và xử lý các 
request từ Cổng DVCQG và Payment Connect về số tiền điện cần 
thanh toán và cập nhật kết quả giao dịch thanh toán trả về từ 
Payment Connect vào Kho nợ. Các hàm API cung cấp bao gồm:

 GetBillInforTT: Lấy thông tin về hóa đơn tiền điện theo mã 
khách hàng.

 doPaymentTT: Cập nhật kết quả giao dịch thanh toán nhận 
được từ Payment Connect.

Về mặt kết nối, giữa Cổng DVCQG, VnConnect và Web CSKH được thực 
hiện liên kết trên môi trường Internet. Còn giữa Payment Connect và Hệ thống 
Kho nợ + Cổng thanh toán được liên kết qua kết nối riêng Leased-line.
 Cơ chế xác thực tài khoản trên Cổng DVCQG và điều hướng sang Web 

CSKH với dịch vụ Cấp điện

Chọn dịch vụ điện 
trên Cổng DVCQG

Gọi trang điều hướng 
dịch vụ của EVN

Gọi API 
Authorize 

để yêu cầu xác thực

VnConnect kiểm tra 
người dùng đã đăng 

nhập chưa

Đăng nhập?
Yêu cầu người 

dùng đăng nhập 
vào Cổng DVCQG

Trả mã url Callback 
của EVN kèm theo 

AuthCode

YES

NO

Redirect đến url 
Callback của EVN kèm 

theo AuthCode

Gọi API 
Token 

kèm theo AuthCode 
để lấy AccessToken

Gọi API
UserInfor 

kèm theo Access 
Token để lấy thông tin

Kiểm tra liên kết tài 
khoản DVCQG với mã 

yêu cầu cấp điện

Có 
liên kết?

Redirect đến trang 
Tiếp nhận yêu cầu 

cấp điện
NO

Redirect đến trang 
Tra cứu tiến độ 

cấp điện

YES

Cập nhật liên kết tài 
khoản DVCQG với mã 

yêu cầu cấp điện

Các bước xử lý bao gồm:
- Chọn dịch vụ điện trên Cổng DVCQG: Khách hàng vào Cổng DVCQG, 

thực hiện tìm kiếm và lựa chọn Dịch vụ Cấp điện (hạ áp/trung áp) trên 
Cổng DVCQG.
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- Gọi trang điều hướng dịch vụ của EVN: Cổng DVCQG gọi EVN 
AuthGate để điều hướng dịch vụ trên cửa sổ mới của trình duyệt.

- Gọi API Authorize để yêu cầu xác thực: EVN AuthGate xử lý gọi API 
Authorize của hệ thống VnConnect để yêu cầu xác thực thông tin khách 
hàng.

- VnConnect kiểm tra người dùng đã đăng nhập chưa: Hệ thống 
VnConnect kiểm tra trạng thái đăng nhập của khách hàng trên Cổng 
DVCQG.

- Yêu cầu người dùng đăng nhập vào Cổng DVCQG: Nếu chưa đăng 
nhập, hệ thống VnConnect sẽ hiển thị giao diện yêu cầu khách hàng đăng 
nhập vào Cổng DVCQG.

- Trả mã url Callback của EVN kèm theo AuthCode: Sau khi xác nhận 
trạng thái đã đăng nhập của Khách hàng, hệ thống VnConnect sẽ sinh mã 
Authentication Code (cấp quyền truy cập mức ứng dụng) và tạo url 
Callback EVN.

- Redirect đến url Callback của EVN kèm theo AuthCode: Hệ thống 
VnConnect sẽ redirect đến url Callback của EVN AuthGate kèm theo 
Authentication Code được cấp.

- Gọi API Token kèm theo AuthCode để lấy Access Token: EVN 
AuthGate xử lý gọi API Token của hệ thống VnConnect để yêu cầu lấy mã 
Access Token (cấp quyền gọi các hàm giao tiếp chia sẻ thông tin).

- Gọi API UserInfor kèm theo Access Token: Hệ thống VnConnect trả về 
Access Token để EVN AuthGate xử lý gọi API UserInfor của hệ thống 
VnConnect lấy thông tin khách hàng trên Cổng DVCQG. 

- Kiểm tra liên kết tài khoản DVCQG với mã yêu cầu cấp điện: Từ các 
thông tin khách hàng do hệ thống VnConnect trả về, EVN AuthCode kiểm 
tra liên kết với mã yêu cầu cấp điện tương ứng.

- Redirect đến trang Tra cứu tiến độ cấp điện: Nếu đã có mã yêu cầu cấp 
điện liên kết (khách hàng đang được cung cấp dịch vụ cấp điện), EVN 
AuthCode sẽ redirect đến trang Tra cứu tiến độ cấp điện của Web CSKH 
và hiển thị thông tin về tiến độ cấp điện ứng với mã yêu cầu của khách 
hàng.

- Redirect đến trang Tiếp nhận yêu cầu cấp điện: Nếu chưa có mã yêu 
cầu cấp điện liên kết (khách hàng chưa được cấp điện), EVN AuthCode sẽ 
redirect đến trang Tiếp nhận yêu cầu cấp điện của Web CSKH. Các thông 
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tin của khách hàng trên Cổng DVCQG cần thiết sẽ được điền sẵn vào trên 
form Tiếp nhận yêu cầu cấp điện.

- Cập nhật liên kết tài khoản DVCQG với mã yêu cầu cấp điện: Sau khi 
khách hàng ghi nhận yêu cầu cấp điện, Web CSKH cũng sẽ cập nhật liên 
kết giữa tài khoản DVCQG với mã yêu cầu cấp điện mới để phục vụ cho 
các lần sử dụng dịch vụ về sau của khách hàng

Về mặt liên kết thông tin, trên CSDL của Web CSKH sẽ bổ sung các dữ liệu 
sau:

- TechnicalID: là thông tin ID định danh của khách hàng trên hệ thống Cổng 
DVCQG.

- MaYcauCDien: là mã yêu cầu cấp điện được khởi tạo khi khách hàng thao 
tác trên giao diện Tiếp nhận yêu cầu cấp điện của Web CSKH.

- UserID: là thông tin ID định danh của khách hàng trên hệ thống Web 
CSKH, phục vụ cho các nhu cầu dịch vụ trong quá trình thực hiện 
HĐMBĐ.

Ghi chú: Hiện tại, mô hình khởi tạo tài khoản khách hàng trên Web CSKH của 05 
TCTĐL đều đang theo hướng phải có mã khách hàng chính thức trong CMIS thì 
mới cho phép tạo tài khoản khách hàng trên Web CSKH. Do đó, với dịch vụ Cấp 
điện thì việc liên kết với Cổng DVCQG được thực hiện qua Mã yêu cầu cấp điện; 
còn với các dịch vụ hợp đồng hoặc thanh toán được thực hiện liên kết qua ID 
định danh tài khoản trên Web CSKH.
 Cơ chế tích hợp thanh toán

Chọn dịch vụ thanh 
toán tiền điện trên 

Cổng DVCQG

Gọi API
GetBillInforTT 

để lấy hóa đơn điện

Chọn hóa đơn điện 
cần thanh toán

Thực hiện giao dịch 
thanh toán qua 

Payment Connect

Payment Connect trả 
về kết quả giao dịch 

thanh toán

Gọi API 
doPaymentTT

để cập nhật kết quả 
giao dịch vào Kho nợ

Các bước xử lý bao gồm:
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- Chọn dịch vụ thanh toán tiền điện trên Cổng DVCQG: Khách hàng vào 
Cổng DVCQG, thực hiện tìm kiếm và lựa chọn Dịch vụ Thanh toán tiền 
điện trên Cổng DVCQG. 

- Gọi API GetBillInforTT để lấy hóa đơn điện: Cổng DVCQG gọi API 
GetBillInforTT của EVN PayGate để lấy thông tin về hóa đơn tiền điện và 
hiển thị cho khách hàng.

- Chọn hóa đơn điện cần thanh toán: Khách hàng chọn hóa đơn tiền điện 
cần thanh toán. 

- Thực hiện giao dịch thanh toán qua Payment Connect: Khách hàng 
thực hiện các giao dịch thanh toán theo các bước thao tác trên hệ thống 
Payment Connect (chọn ngân hàng hoặc tổ chức trung gian, xác thực thông 
tin tài khoản, thanh toán).

- Payment Connect trả về kết quả giao dịch thanh toán: Hệ thống 
Payment Connect trả về kết quả giao dịch thanh toán tiền điện.

- Gọi API doPaymentTT để cập nhật kết quả giao dịch vào Kho nợ: 
Cổng DVCQG gọi API doPaymentTT của EVN PayGate để cập nhật kết 
quả giao dịch vào hệ thống Cổng thanh toán + Kho nợ của EVN.

3. Mô hình triển khai

Web CSKH

Cổng thanh toán + Kho nợ

VnConnect

Payment Connect

LEASED LINE

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG 
QUỐC GIA

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

INTERNET
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Về thiết bị, các hệ thống được kết nối thông qua việc gọi các hàm API, 
publish chung trên các máy chủ ứng dụng (Application Server) của từng hệ 
thống, do đó không cần các máy chủ phục vụ riêng cho việc kết nối.

Về hạ tầng đường truyền, giữa Cổng DVCQG, VnConnect và Web CSKH 
được thực hiện liên kết trên môi trường Internet. Còn giữa Payment Connect và 
Hệ thống Kho nợ + Cổng thanh toán được liên kết qua kết nối riêng Leased-line.

Theo đó, với VnConnect và Web CSKH là các thành phần độc lập trên 
Internet. Web CSKH sẽ thực hiện gọi các API được publish, còn việc xử lý 
redirect và trả về các mã xác thực của VnConnect cũng được thực hiện theo cơ 
chế gọi qua url chứa địa chỉ trang Callback EVN.
Với Payment Connect và Hệ thống Kho nợ + Cổng thanh toán được thực hiện qua 
Leased line, do đó các thành phần này có thể “nhìn” được địa chỉ IP của nhau. Để 
đảm bảo an ninh bảo mật, giữa 2 hệ thống cần có các firewall tương ứng cấu hình 
các IP được phép truy cập In-Out từ 2 phía.
4. Tổ chức thực hiện
 Các giai đoạn thực hiện

- Trao đổi, thống nhất về mô hình, giải pháp kỹ thuật kết nối, tích hợp với 
Văn phòng Chính phủ và VNPT: đã hoàn thành cơ bản.

- Xây dựng các modul phần mềm và các API dùng chung; hiệu chỉnh bổ 
sung Web CSKH và Cổng thanh toán + Kho nợ: Đang thực hiện

- Triển khai thử nghiệm (10/2019)
- Triển khai chính thức (11/2019)

 Các đơn vị tham gia và trách nhiệm thực hiện
- Các Ban EVN: 

 Ban Kinh doanh làm đầu mối của Tập đoàn để trao đổi, thống nhất 
với Văn phòng Chính phủ và VNPT trong việc triển khai cung cấp 
các dịch vụ điện lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 Ban Kinh doanh phối hợp cùng Ban VT&CTT, Pháp chế, các 
TCTĐL và EVNICT triển khai thử nghiệm liên kết giữa các hệ thống 
của EVN với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 Ban VT&CNTT làm đấu mối trao đổi với Văn phòng Chính phủ, 
Cục Bưu điện Trung ương về việc kết nối nội bộ giữa Tập đoàn và 
hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia qua hệ thống mạng của Chính 
phủ (CPNET).

- EVNICT: xây dựng modul xác thực dùng chung tích hợp với hệ thống 
VnConnect sử dụng cơ chế SSO, điều hướng tới các trang Dịch vụ cấp điện 
trên Web CSKH; xây dựng các API phục vụ thanh toán tiền điện, tích hợp 
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với hệ thống Payment Connect; đầu mối phối hợp kiểm tra cùng Văn 
phòng chính phủ và VNPT

- Các TCTĐL (Ban KD, VT&CNTT, Công ty CNTT, Trung tâm CSKH): 
Hiệu chỉnh các trang Dịch vụ Cấp điện trên Web CSKH để sử dụng các 
thông tin xác thực có được từ hệ thống VnConnect; tích hợp các modul 
dùng chung và các API do EVNICT xây dựng vào Web CSKH và Cổng 
thanh toán + Kho nợ; phối hợp kiểm tra cùng EVNICT với Văn phòng 
Chính phủ và VNPT.

 Các hạng mục công việc cần thực hiện

STT Hạng mục công việc Tiến độ Đơn vị thực 
hiện

1. Trao đổi, thống nhất về mô hình, giải 
pháp kỹ thuật kết nối, tích hợp với Văn 
phòng Chính phủ và VNPT

Đã hoàn 
thành cơ bản

EVNICT 

2. Xây dựng modul EVN AuthCode phục vụ 
cho việc gọi các API xác thực của 
VnConnect, điều hướng tới các trang Dịch 
vụ Cấp điện của Web CSKH

30/09/2019 EVNICT

3. Xây dựng modul EVN PayGate gồm các 
API phục vụ cho dịch vụ thanh toán tiền 
điện

30/09/2019 EVNICT

4. Hiệu chỉnh trang Web CSKH, modul Tiếp 
nhận yêu cầu mua điện, lấy các thông tin 
người dùng trên Cổng DVCQG đã được 
xác thực, làm dữ liệu cơ sở khi cấp điện

05/10/2019 5 TCTĐL 
(Làm tập trung 
tại EVN, 
EVNICT hỗ 
trợ)

5. Hiệu chỉnh trang Web CSKH, modul Tra 
cứu tiến độ cấp điện, tự động hiển thị 
thông tin tiến độ theo mã yêu cầu cấp điện 
cụ thể

05/10/2019 5 TCTĐL (làm 
tập trung tại 
EVN, EVNICT 
hỗ trợ)

6. Hiệu chỉnh trang Web CSKH, bổ sung 
API cung cấp tình trạng xử lý yêu cầu cấp 
điện cho Cổng DVCQG sử dụng

05/10/2019 5 TCTĐL (làm 
tập trung tại 
EVN, EVNICT 
hỗ trợ)

7. Tích hợp modul EVN AuthGate vào Web 
CSKH

05/10/2019 EVN, 
EVNICT, 5 
TCTĐL

8. Tích hợp modul EVN PayGate vào Cổng 
thanh toán + Kho nợ

05/10/2019 EVN, 
EVNICT, 5 
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TCTĐL
9. Phối hợp triển khai thử nghiệm liên kết 

giữa các hệ thống của EVN với Cổng 
DVCQG, hiệu chỉnh hoàn thiện các modul 
phần mềm (nếu cần)

06/5/2019 - 
31/10/2019

EVN, 
EVNICT, 5 
TCTĐL, 
VPCP, VNPT

10. Triển khai chính thức cung cấp dịch vụ 
cấp điện mới qua lưới trung/hạ áp và 
thanh toán tiền điện trên Cổng DVCQG

11/2019 EVN, 
EVNICT, 5 
TCTĐL
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