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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm 2019

Kính gửi:
- Các Công ty Điện lực;
- Trung tâm Chăm sóc khách hàng;
- Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam.

Căn cứ Văn bản số 5184/EVN-KD ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam về “Triển khai cung cấp dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia”,

Tổng công ty yêu cầu các Ban, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung, cụ 
thể như sau:

1. Các Ban Tổng công ty:
- Ban Kinh doanh (KD): Làm đầu mối lập kế hoạch, quy trình, hướng dẫn 

các đơn vị triển khai về tích hợp dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công quốc gia 
(DVCQG).

- Ban Viễn thông Công nghệ thông tin (VTCNTT): Chuẩn bị, sắp xếp đường 
truyền, kết nối, hạ tầng, yêu cầu kỹ thuật và ATTT trong công tác tích hợp dịch vụ 
điện trên Cổng DVCQG.

- Ban Truyền thông (TT): Xây dựng, hướng dẫn các CTĐL/ĐL thực hiện 
công tác truyền thông chủ trương triển khai thí điểm và chính thức về tích hợp dịch 
vụ điện trên Cổng DVCQG theo lộ trình của EVN.

2. Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam (CNTTMN):
- Phụ trách hiệu chỉnh, tích hợp Cổng thanh toán tiền điện vào Cổng 

DVCQG và các công việc khác có liên quan đến công tác này.
- Cử cán bộ kỹ thuật tham dự tại trụ sở Tập đoàn từ 30/9/2019 đến 

04/10/2019 để phối hợp EVNICT hoàn thành các công tác tích hợp trang Web CSKH 
và Cổng thanh toán tiền điện vào Cổng DVCQG. Đơn vị tự túc vé máy bay, chi phí 
ăn nghỉ cho các cán bộ tham dự trong thời gian công tác.

- Sau khi hoàn thành công tác tích hợp, báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp 
thực hiện về Tổng công ty trước ngày 05/10/2019.

3. Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH):
- Phụ trách hiệu chỉnh, tích hợp trang Web CSKH vào Cổng dịch vụ công 

quốc gia và các công việc khác có liên quan đến công tác này, hoàn thành trước ngày 
5/10/2019. Đồng thời, hoàn tất 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 
để 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.

- Triển khai truyền thông kịp thời chủ trương của EVN về việc thực hiện tích 
hợp dịch vụ điện trên Cổng DVCQG trên các kênh truyền thông của đơn vị và thông 
tin đến tất cả cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị của mình nhất là các điện thoại 
viên. 

- Cử cán bộ kỹ thuật tham dự tại trụ sở Tập đoàn từ 30/9/2019 đến 
04/10/2019 để phối hợp EVNICT hoàn thành các công tác tích hợp trang Web CSKH 
và Cổng thanh toán tiền điện vào Cổng dịch vụ công quốc gia. Đơn vị tự túc vé máy 
bay, chi phí ăn nghỉ cho các cán bộ tham dự trong thời gian công tác.

- Sau khi hoàn thành công tác tích hợp, báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp 
thực hiện về Tổng công ty trước ngày 05/10/2019.

4. Các Công ty Điện lực (CTĐL):
- Theo sát chủ trương của EVN về việc triển khai tích hợp dịch vụ điện trên 

Cổng DVCQG, thời gian thí điểm từ tháng 10/2019 và 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 EVN đã cam kết với khách 
hàng sử dụng điện tại Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017.

- Phổ biến chủ trương của EVN về việc triển khai tích hợp dịch vụ điện trên 
Cổng DVCQG đến tất cả cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị, nhất là đội ngũ 
thực hiện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. 

- Triển khai truyền thông kịp thời chủ trương của EVN về việc triển khai tích 
hợp dịch vụ điện trên Cổng DVCQG trên các phương tiên thông tin tại địa phương, 
nhất là kênh truyền thông điện tử.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị triển khai và báo cáo các vướng mắc trong 
quá trình thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (e-copy);
- Các Ban: VTCNTT, TT, PC (e-copy);
- Lưu: VT, KD. Cuong.

Đính kèm Văn bản của EVN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phước Đức
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