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

 

Thực hiện theo Chỉ thị số 10889/CT-EVN SPC ngày 02/12/2021 của Tổng 

công ty Điện lực miền Nam về việc thực hiện các hoạt động trong “Tháng Tri ân 

khách hàng” năm 2021. 

Căn cứ theo tình hình thực tế, Công ty Điện lực Trà Vinh (Công ty) xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động trong “Tháng Tri ân khách 

hàng” năm 2021 như sau: 

I. MUC̣ ĐÍCH – YÊU CẦU: 

1. Mục tiêu triển khai: 

- Các hoạt động thể hiện sự tri ân của Công ty 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 trong toàn tỉnh. 

- 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 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. 

- Công ty 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 
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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 trong toàn tỉnh, 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: trong tháng 12/2021 và tháng 01/2022. 

II. CÁC HOAṬ ĐÔṆG TRIỂN KHAI: 

1. Yêu cầu: 

- Các đơn vị 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 1). 

- Thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại đơn vị (Phụ lục 2). 

* 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 

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 Công ty 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 Công ty/ Điêṇ lưc̣ 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. 

IV. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo Công ty:  

- Giám đốc Công ty: trực tiếp chỉ đạo chung công tác triển khai thực hiện 

các hoạt động trong “Tháng Tri ân khách hàng” năm 2021 tại Công ty và các 

Điện lực trực thuộc. 

- Phó Giám đốc Kỹ thuật: trực tiếp chỉ đạo các Phòng, ban, Điện lực thực 

hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực kỹ thuật trong “Tháng Tri ân khách hàng” 

năm 2021. 
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- Phó Giám đốc Kinh doanh: trực tiếp chỉ đạo các Phòng, ban, Điêṇ lưc̣ 

thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ khách hàng trong “Tháng Tri ân 

khách hàng” năm 2021. 

2. Các phòng, ban Công ty: 

- Phòng Kinh doanh: Chủ trì theo dõi tổng hợp hoạt động trong “Tháng 

Tri ân khách hàng” năm 2021 và các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch. 

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Tổng Công ty theo thời gian quy điṇh. 

- Phòng Kỹ thuật: Hướng dẫn các đơn vị thực hiện vệ sinh công nghiệp 

miễn phí trạm biến áp cho khách hàng theo tiêu chí được lựa chọn và các nhiệm 

vụ được phân công theo kế hoạch triển khai tháng tri ân khách hàng. 

- Phòng KHVT: Tổ chức mua sắm khẩu trang, quà tăṇg trong chương trình 

tri ân khách hàng và quyết toán chi phí thưc̣ hiêṇ theo đúng quy điṇh. 

- Phòng TCKT: Theo dõi và hướng dẫn các đơn vị chi và quyết toán đúng 

quy định, sử dụng từ nguồn chi phí dịch vụ khách hàng đã được Tổng công ty 

phân bổ năm 2021. 

- Văn phòng 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 

+ 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”. 

- Các phòng, ban Công ty: chủ động trong việc bố trí thời gian, nhân lực 

tham gia và hoàn thành theo đúng nhiệm vụ được phân công. 

3. Các Điện lực trực thuộc:  

- Tổ chức thực hiện hiệu quả những hoạt động trong “Tháng Tri ân khách 

hàng” năm 2021 đúng theo chỉ đạo của Công ty. 

- Thực hiện các hoạt động chi và quyết toán đúng quy định, sử dụng từ 

nguồn chi phí dịch vụ khách hàng đã được Tổng công ty phân bổ năm 2021. 

4. Chi phí thưc̣ hiêṇ: Tất cả các hoaṭ đôṇg trong tháng “Tri ân khách 

hàng” năm 2021 đươc̣ chi và quyết toán từ nguồn chi phí dịch vụ khách hàng đã 

được Tổng công ty phân bổ năm 2021. Riêng đối với chi phí truyền thông các 

hoạt động của tháng tri ân sẽ quyết toán từ chi phí truyền thông Tổng công ty đã 

phân bổ cho Công ty năm 2021. 

5. Chế độ báo cáo:  Trước 17h00 ngày thứ tư hàng tuần, các đơn vị báo 

cáo kết quả thực hiện trong tuần tại đơn vị về Công ty (Phòng Kinh doanh) theo 

địa chỉ 01Sendfiles/04KDDN/Tri an KH nam 2021 (mâũ báo cáo như phu ̣luc̣ 3 
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đính kèm); Giao Phòng Kinh doanh tổng hợp kết quả thực hiện tại các đơn vị 

báo cáo Công ty theo dõi, quản lý. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng thể hiện trách nhiệm của Công ty, nâng cao uy 

tín, hình ảnh của Công ty trong toàn xã hội. Công ty kêu gọi các đơn vị quyết 

tâm thực hiện tốt các hoạt động theo chỉ đạo của Tổng công ty/ Công ty trong 

“Tháng Tri ân khách hàng” năm 2021 để góp phần nâng cao hơn nữa chất 

lượng dịch vụ khách hàng trong toàn ngành điện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Các đơn vi ̣ trưc̣ thuôc̣; 

- Lưu: VT, KD. 

Đính kèm: 
- Chỉ thị số 10889/CT-EVN SPC ngày 02/12/2021 

của Tổng công ty; 

- Phu ̣luc̣ 1, 2, 3, 4, 5. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Chí Hải 
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