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CHỈ THỊ 

Về việc thực hiện các hoạt động trong “Tháng tri ân khách hàng” năm 2021 

  

Triển khai Chỉ thị số 7172/CT-EVN ngày 24/11/2021 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam về việc thực hiện các hoạt động trong Tháng tri ân khách hàng tháng 

12/2021 và tháng 01/2022; 

Hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 

(21/12/1954 - 21/12/2021), chương trình thường niên “Tháng tri ân khách hàng” là 

hoạt động thiết thực, quan trọng hướng tới cộng đồng, tiếp tục góp phần nâng cao 

hơn nữa hình ảnh ngành Điện đối với xã hội và công chúng; 

 Căn cứ tình hình thực tế, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) ban 

hành Chỉ thị về việc thực hiện các hoạt động trong “Tháng tri ân khách hàng” - 

tháng 12/2021 và tháng 01/2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục tiêu triển khai: 

- Các hoạt động thể hiện sự tri ân của EVN hướng tới tất cả các khách hàng 

sử dụng điện thông qua các hoạt động kinh doanh & dịch vụ khách hàng. 

- Các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong “Tháng tri ân khách hàng” - 

12/2021 và tháng 01/2022 phải tạo được sự gắn kết, thiết thực, hướng trực tiếp vào 

việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam. 

- Các hoạt động của chương trình phải đảm bảo nguyên tắc “Thiết thực với 

người dân, sử dụng kinh phí phù hợp với điều kiện thực tế từng đơn vị và mang lại 

hiệu quả truyền thông tốt”. 

- Các hoạt động của chương trình phù hợp với các chỉ đạo điều hành và phù 

hợp với chủ đề năm 2021 “Tích cực tham gia chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện 

lực Quốc gia Việt Nam và nâng cao công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty 

Điện lực miền Nam”. 

2. Thông điệp: 

“Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn 

do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19” 

- Mọi hoạt động công tác kinh doanh & dịch vụ khách hàng được thực hiện 

theo đúng quy định. Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong Bộ Quy trình kinh 

doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 
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- EVN SPC thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chính là “Cung cấp điện ổn 

định, đầy đủ, liên tục”; với tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng “Chuyên nghiệp, 

biết lắng nghe và luôn cầu thị”; Có trách nhiệm với các hoạt động an sinh xã hội 

như “Xây nhà tình thương” cho các gia đình chính sách, phụng dưỡng “Mẹ Việt 

Nam anh hùng”; đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh 

Covid-19. 

3. Đối tượng chương trình: 

- Tất cả các khách hàng đang sử dụng điện, người dân tại 21 tỉnh, thành phố 

phía Nam thuộc khu vực EVN SPC bán điện, trong đó tập trung hỗ trợ giúp đỡ 

người dân, doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ các 

trẻ em bị mồ côi do cha, mẹ bị nhiễm Covid-19 và người già neo đơn không có 

người nương tựa bởi dịch Covid-19 tại địa phương. 

4. Thời gian triển khai: 

- Triển khai: trong tháng 12/2021 và tháng 01/2022. 

 II. HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

Tổng công ty yêu cầu các Công ty Điện lực, các đơn vị trực thuộc triển khai, 

thực hiện nghiêm túc các hoạt động trong “Tháng tri ân khách hàng” theo các hoạt 

động sau: 

1. Yêu cầu: 

- Các đơn vị lưu ý đảm bảo kinh phí được sử dụng, các Công ty Điện lực/Điện 

lực không tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2021, triển khai các hoạt động tri ân 

khách hàng thiết thực, hợp lý, hiệu quả để ưu tiên tập trung nguồn lực hỗ trợ người 

dân, doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.  

- Các hoạt động kinh doanh dịch vụ khách hàng theo đúng các chỉ tiêu, cam 

kết về dịch vụ khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Phụ lục I) 

- Thực hiện các chương trình an sinh xã hội phù hợp với tình hình thực tế tại 

đơn vị (Phụ lục II). 

* Lưu ý: Các hoạt động triển khai phải đảm bảo theo quy định công tác phòng 

chống dịch và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

2. Công tác truyền thông: 

- Các đơn vị phối hợp thực hiện theo chương trình truyền thông chung của 

Tổng công ty, định kỳ cập nhật/báo cáo các số liệu thực hiện để đưa vào chuyên 

mục “Tháng tri ân khách hàng”. 

- Trên Website Tổng công ty/TTCSKH/các đơn vị phải xây dựng chuyên mục 

riêng “Tháng tri ân khách hàng” ở vị trí nổi bật để đăng tải các thông tin liên quan 

đến hoạt động của đơn vị trong “Tháng tri ân khách hàng”. 

- Các cán bộ Điện lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội phải mặc đồng 

phục theo quy định khi thực hiện nhiệm vụ. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo EVN SPC: 

- Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý trực tiếp chỉ đạo, kiểm điểm tiến độ 

triển khai các hoạt động trong “Tháng tri ân khách hàng” năm 2021. 

2. Ban Kinh doanh: 

- Triển khai các hoạt động liên quan công tác KD&DVKH. 

- Tổ chức, hướng dẫn, phối hợp với đơn vị liên quan để thực hiện hiệu quả 

những hoạt động của chương trình. 

3. Ban Truyền thông: 

- Xây dựng chương trình triển khai đến các đơn vị thực hiện. 

- Phổ biến bộ nhận diện sự kiện Tháng tri ân từ EVN để triển khai thống nhất 

cho các đơn vị. 

- Phối hợp các đơn vị thực hiện hiệu quả các hoạt động của chương trình. 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền theo các chủ đề, 

các thành tựu, hoạt động đóng góp của đơn vị đối với địa phương nói riêng và cả 

nước nói chung. 

- Tập hợp số liệu các chương trình chăm sóc khách hàng đã được thực hiện 

từ đầu năm 2021, báo cáo Ban TT EVN trước ngày 30/11/2021. 

- Báo cáo Tập đoàn kết quả thực hiện Tháng “Tri ân khách hàng” sau khi kết 

thúc chương trình. 

4. Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Nam: 

 Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện và tổ chức tuyên 

truyền về các hoạt động: 

- Vận động, yêu cầu các đoàn viên cơ sở tham gia, triển khai các hoạt động 

trong Tháng tri ân khách hàng. 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình chính 

sách có thân nhân (bố, mẹ và con ruột) là CBNV đang công tác trong EVN SPC và 

các đơn vị.  

- Tham gia các hoạt động “Tháng tri ân khách hàng” cùng với đơn vị chuyên 

môn. 

5. Ban Tài chính kế toán: 

- Báo cáo Lãnh đạo EVN SPC phê duyệt nguồn kinh phí phù hợp cho việc tổ 

chức, triển khai các chương trình, hoạt động và sự kiện trong “Tháng tri ân khách 

hàng”; hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng các quy định về tài chính. 

6. Các Công ty Điện lực: 

- Triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình của Tổng công ty. 

- Khai thác bộ nhận diện Tháng Tri ân khách hàng tại địa chỉ:  

https://www.evn.com.vn/d6/news/Bo-nhan-dien-Thang-tri-an-khach-hang-

thang-122021-va-thang-12022-6-12-29585.aspx 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Bo-nhan-dien-Thang-tri-an-khach-hang-thang-122021-va-thang-12022-6-12-29585.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Bo-nhan-dien-Thang-tri-an-khach-hang-thang-122021-va-thang-12022-6-12-29585.aspx
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- Đẩy mạnh truyền thông trên các trang mạng xã hội, fanpage của các đơn vị 

và đưa tin trên các báo, đài; Tích cực vận động CBCNV thực hiện bài viết, hình 

ảnh, clip ngắn để chia sẻ, lan truyền các hoạt động trên mạng xã hội. 

- Cung cấp thông tin, tư liệu, cập nhật kết quả thực hiện trên phần mềm truyền 

thông tại thư mục “Báo cáo Tri ân khách hàng”. 

7. Trung tâm Chăm sóc khách hàng: 

- Phối hợp các đơn vị đối tác, NH/TCTG đẩy mạnh truyền thông quảng bá về 

app/web CSKH đến khách hàng. 

-  Thực hiện clip, bài viết, hình ảnh giới thiệu về web/app CSKH để đăng tải 

trên báo đài và các trang MXH. 

8. Văn phòng/Các Ban Tổng công ty, các đơn vị thành viên khu vực TP. 

HCM: 

- Chủ động bố trí thời gian, nhân lực tham gia và hoàn thành, phối hợp thực 

hiện các công việc, nhiệm vụ liên quan. 

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

- Kinh phí thực hiện các hoạt động do các Công ty Điện lực chủ động cân 

đối.  

- Các đơn vị tính toán hợp lý, tiết kiệm chi phí để thực hiện các hoạt động, 

sự kiện, dựa trên cơ sở nguồn vốn đã được duyệt của năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 

- HĐTV; 

- Các PTGĐ; 

- Công đoàn, ĐTN TCT; 

- VP và các Ban TCT; 

- Các đơn vị thành viên; 

- Lưu: VT, TT. TH. 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

     

Nguyễn Phước Đức 
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Phụ lục I 

HOẠT ĐỘNG KDDVKH 

1.  Nội dung: 

- Tập trung cao trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng 

cao chất lượng dịch vụ khách hàng.  

- Hỗ trợ tối đa người dân và khách hàng trong việc cấp điện mới, hỗ trợ sửa 

chữa, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ.  

- Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tới khách hàng về an toàn điện trong 

sinh hoạt và sản xuất.  

2. Yêu cầu: 

- Đảm bảo mọi yêu cầu khách hàng đều được tiếp nhận kịp thời, quá trình 

giải quyết đúng quy định, cam kết thời gian giải quyết theo Quy trình kinh doanh 

điện năng. 

- Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, lắng nghe và cầu thị. 

- Trong “Tháng tri ân khách hàng” các đơn vị không để xảy ra khiếu nại 

về dịch vụ khách hàng do trách nhiệm của ngành Điện. 

3. Các hoạt động chính: 

- Chương trình khuyến khích khách hàng cài app CSKH; Khuyến khích 

khách hàng tham gia thanh toán tiền điện trực tuyến: 

+ Phối hợp với NH/TCTG, các nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử lớn 

triển khai chương trình khuyến mại chung trong tháng 12/2021  

+ Thực hiện tặng thưởng cho khách hàng lần đầu áp dụng thanh toán trực 

tuyến trong tháng 12/2021 bằng các hình thức như: thẻ bảo hiểm an toàn điện, quà 

thưởng chăm sóc khách hàng bằng hiện vật hoặc tiền … 

+ Tổ chức quay số và tổng kết trao thưởng trong tháng 12/2021. 

- Các đơn vị triển khai tặng khẩu trang có in logo EVN cho khách hàng sử 

dụng điện để vừa tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, vừa quảng bá thương 

hiệu EVN thể hiện hình ảnh luôn quan tâm tới cộng đồng. 

- Đảm bảo cung cấp, sửa chữa điện kịp thời cho các bệnh viện, cơ sở y tế tại 

các vùng, khu vực, địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19; 

Hỗ trợ đảm bảo cung cấp điện và các hoạt động khác cho các Trạm Y tế lưu động 

phục vụ phòng chống dịch ở một số địa phương; Các trạm chốt kiểm soát dịch bệnh. 

- Chương trình thắp sáng đường quê: lắp đặt đường dây, đèn tiết kiệm điện 

tại một số tuyến đường nông thôn; Tặng quà, sửa chữa điện cho các gia đình Mẹ 

Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ có thân nhân (bố, mẹ và con ruột) là 
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CBCNV đang công tác trong ngành Điện thuộc EVNSPC. Sửa chữa, lắp đặt mới 

hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, gia đình neo đơn. 

- Chương trình Ngành Điện đồng hành cùng trẻ em nghèo, trẻ em bất hạnh 

(cha mẹ mất do dịch COVID) vượt qua mùa thi; vui đón Tết xuân Mậu Dần …   

-  Miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 trong năm 2021, nhất là các doanh nghiệp và 

cơ sở sản xuất tại các khu vực phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian vừa 

qua. Các đơn vị chọn ít nhất 03 khách hàng/01 Điện lực để thực hiện vệ sinh công 

nghiệp trạm biến áp miễn phí, lưu ý đơn vị lựa chọn, liên hệ và thống nhất với khách 

hàng bằng văn bản. 

-  Tổ chức tri ân, cảm ơn các khách hàng đã tích cực phối hợp cùng Ngành 

Điện tham gia thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải ở một số thời điểm 

trong năm 2021, nhất là vào giai đoạn mùa nắng nóng; Các khách hàng thực hiện 

tốt các chương trình tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn và hiệu quả do Tổng công 

ty phát động trong năm 2021. Hình thức khen thưởng có thể linh hoạt áp dụng như: 

Hỗ trợ miễn phí công tác thí nghiệm MBA của khách hàng công nhiệp trong tháng 

12/2021, quà tặng tri ân …  

- Thực hiện việc giảm giá điện đợt 3, 4, 5 đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy 

định của Bộ Công Thương.  
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Phụ lục II 

HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI 

  

1. Chủ động thực hiện thăm hỏi, hỗ trợ cho các trẻ em bị mồ côi do cha, mẹ 

mất vì nhiễm Covid-19, hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa bởi 

dịch Covid-19 tại địa phương. 

* Tổng công ty sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể. 

2. Thực hiện trao tặng máy tính bảng cho các học sinh, sinh viên nghèo phục 

vụ học tập trực tuyến do ảnh hưởng dịch COVID-19, hưởng ứng chương trình 

“Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động (theo Văn bản số 

10478/EVN SPC-TT, ngày 22/11/2021) 

3. Bên cạnh các nội dung chính như trên, các đơn vị có thể chủ động triển khai 

các chương trình an sinh xã hội khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, 

đồng thời kết hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng 

mà đơn vị đang phụng dưỡng. 
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