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VIỄN
CẢNH
TÀI
CHÍNH

F1. Tăng hiệu quả sử
dụng vốn, Tài chính
minh bạch

F1.1. Tăng
hiệu quả sử
dụng vốn

VIỄN
CẢNH
KHÁCH
HÀNG

F1.2 Tối ưu
hóa chi phí

F2.1. Tăng sản
lượng điện
thương phẩm

F3. Tăng trưởng doanh
thu từ hoạt động kinh
doanh, dịch vụ

F3.1. Tăng trưởng
doanh thu từ
hoạt động KD
điện

F2.2. Tăng
khách hàng sử
dụng điện

C1. Nâng cao chất lượng
cung ứng điện

C1.1.Nâng cao độ tin
cậy cung cấp điện

I1. Nâng cao hiệu quả trong
công tác đầu tư và sửa chữa
VIỄN
CẢNH
HOẠT
ĐỘNG
NỘI BỘ

F2. Nâng cao
năng suất lao động

I1.1.Nâng cao hiệu quả trong
công tác sửa chữa và đầu tư
mới tài sản.
I1.2.Tối ưu hóa công tác đầu tư
xây dựng.
I1.3.Tối ưu hóa vật tư thiết bị
tồn kho

F3.2. Tăng trưởng
doanh thu từ SX
và DVkhác

C2. Nâng cao chất lượng
phục vụ khách hàng

C1.2. Giảm suất
sự cố lưới điện

C2.1. Nâng cao mức độ
đáp ứng dịch vụ

C2.2. Nâng cao mức độ
hài lòng của khách hàng

I2.Tối ưu hóa quản lý
hoạt động SXKD

I3. Nâng cao chất lượng lưới
điện phân phối

I4. Nâng cao mức độ ứng dụng
CNTT trong sản xuất kinh doanh

I2.1.Tối ưu hóa quản lý vận
hành lưới điện

I3.1.Giảm tỷ lệ tổn thất điện
năng

I4. Nâng cao mức độ ứng dụng
CNTT trong SXKD

I2.2.Hiện đại hóa hệ thống lưới
điện

I3.2.Nâng cao độ tin cậy hệ
thống cung cấp điện

I2.3.Hiện đại hóa hệ thống đo
đếm điện năng và truyền số
liệu từ xa
I2.4.Hoàn thiện hệ thống hồ sơ
phục vụ SXKD
I2.5.Chuẩn hóa các quy định,
quy trình về quản lý
I2.6.Nâng cao hiệu quả hoạt
động của Trung tâm Chăm sóc
Khách hàng

VIỄN
CẢNH
HỌC
HỎI
VÀ
PHÁT
TRIỂN

F3.3. Tăng trưởng
doanh thu từ hoạt
động góp vốn

L1. Nâng cao năng lực
nhân viên

L2. Nâng cao hiệu quả hệ
thống thông tin

L3. Nâng cao năng lực
tổ chức

L1.1.Thu hút và giữ chân nhân
viên có chất lượng cao

L2.1.Tăng cường ứng dụng
phần phầm quản trị NNL

L3.1.Hoàn thiện mô hình cơ cấu
tổ chức và phân cấp quản lý

L1.2.Tăng cường đào tạo đáp
ứng yêu cầu vị trí công việc

L2.2.Tin học hóa hệ thống văn
bản
L2.3.Nâng cao tính hiệu quả các
phần mềm CNTT phục vụ SXKD

L3.2.Nâng cao năng lưc lãnh
đạo, quản lý cho cán bộ các cấp
L3.3.Tối ưu hóa sử dụng lao
động
L3.4. Nâng cao hiệu quả hoạt
động vì sự tiến bộ phụ nữ và
binh đẳng giới
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