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 Kính gửi:  

                           - Các Công ty Điện lực thành viên; 

   - Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc; 

   - Trung tâm Chăm sóc khách hàng. 

 

Nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt công tác dịch vụ khách 

hàng trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền 

Bắc (EVNNPC) yêu cầu các đơn vị:  

1. Các Công ty Điện lực: 

- EVNNPC quy định thống nhất việc điều chỉnh lịch ghi chỉ số (GCS) công tơ 

của khách hàng trong thời gian trùng lịch nghỉ tết để đảm bảo không ảnh hưởng đến 

các chỉ tiêu kinh doanh và công tác thu tiền của đơn vị, cụ thể như sau: 

+ Đối với các khách hàng đã lắp công tơ điện tử thu thập từ xa: Giữ nguyên lịch 

GCS đã phê duyệt, các Đơn vị chủ động bố trí nhân sự để thực hiện công tác thu thập 

chỉ số theo đúng quy định.  

+ Đối với các khách hàng chưa lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa 

sẽ điều chỉnh lịch GCS theo nguyên tắc:  

(i) 02 phiên ghi sớm hơn trước tết: Lịch GCS ngày 20/01/2023 sẽ được 

chuyển sang ghi ngày 19/01/2023; Lịch GCS ngày 21/01/2023 sẽ được chuyển sang 

ghi ngày 20/01/2023. 

(ii) 02 phiên ghi muộn hơn sau tết: Lịch GCS ngày 22/01/2023 sẽ chuyển 

sang ghi ngày 23/01/2023; Lịch GCS ngày 23/01/2023 sẽ chuyển sang ghi ngày 

24/01/2023. 

+ Các phiên GCS điều chỉnh ngày ghi so với lịch đã phê duyệt, các Đơn vị phải 

thông báo đến khách hàng trước khi thực hiện để khách hàng biết, thực hiện quyền 

giám sát công tác GCS. Đồng thời, phải điều chỉnh lịch GCS trên CMIS trước khi 

giao dữ liệu để GCS, đảm bảo việc tính toán hoá đơn tiền điện theo đúng quy định. 

- Trong dịp nghỉ tết, các Đơn vị Điện lực không thực hiện nhắn tin thông báo 

đòi nợ tiền điện đến khách hàng; Thực hiện quản lý tập trung máy tính bảng, máy in 

nhiệt, … tại trụ sở của Điện lực tránh hư hỏng, mất mát tài sản. 

- Chủ động đôn đốc các đối tác thu hộ, các tổ dịch vụ điện nông thôn tăng cường 

nhân lực tổ chức công tác thu tiền, đối soát, quyết toán, chấm xóa nợ tiền điện thu hộ 

tránh để dư nợ tiền điện tăng cao sau dịp nghỉ tết.  

- Chủ động đôn đốc, rà soát, bố trí nhân sự tham gia hỗ trợ, phối hợp với các 

nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn tất các hạng mục, công trình đang còn 

dang dở để không phải cắt điện thi công trong dịp nghỉ tết. 
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- Xem xét, cấp phát và chỉ đạo các Điện lực bố trí đầy đủ vật tư, thiết bị dự 

phòng để giải quyết và hoàn tất việc cấp điện mới cho khách hàng trước kỳ nghỉ lễ; 

Chủ động tính toán, bố trí nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư, thiết bị dự phòng 

để thay thế, khắc phục kịp thời các sự cố về đo đếm, sự cố điện, giải quyết các yêu 

cầu của khách hàng trong dịp nghỉ tết. 

- Chủ động nắm bắt, cung cấp và phản hồi đầy đủ, kịp thời đến khách hàng, các 

sở ban ngành liên quan về tình hình cung cấp điện trên địa bàn quản lý trong dịp nghỉ 

tết. Kiểm soát, giám sát và đôn đốc các Đơn vị cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin 

ngừng giảm cung cấp điện trên phần mềm OMS để Trung tâm chăm sóc khách hàng 

trả lời khách hàng khi có yêu cầu, đồng thời thông báo đến khách hàng theo đúng 

quy định, tránh gây bức xúc cho khách hàng và cộng đồng. 

- Bố trí nhân lực ứng trực, phối hợp với Công ty Công nghệ thông tin Điện lực 

miền Bắc và Trung tâm chăm sóc khách hàng xử lý các lỗi phát sinh của các phần 

mềm phục vụ hoạt động KD&DVKH, hỗ trợ người sử dụng vận hành ổn định, không 

gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất KD&DVKH.  

2. Trung tâm chăm sóc khách hàng: 

- Thực hiện việc rà soát các hệ thống phần mềm chăm sóc khách hàng được 

giao quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các lỗi phát sinh, lập các phương án dự 

phòng nhằm đảm bảo các phần mềm hoạt động tin cậy, ổn định.  

- Chủ động tính toán, bố trí hợp lý giao dịch viên tiếp nhận, phản hồi thông tin 

theo đúng quy định, đặc biệt là trong đêm giao thừa. Đối với các sự cố điện xử lý 

chậm, phải liên hệ, đôn đốc các Đơn vị Điện lực liên hệ, phối hợp giải quyết sớm 

cho khách hàng.   

- Kiểm tra, rà soát, đảm bảo tính sẵn sàng nguồn điện dự phòng cho hệ thống 

công nghệ thông tin, đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, tin cậy. 

- Thông báo đến các đơn vị đầu mối liên hệ với bộ phận trực vận hành hệ thống 

công nghệ thông tin, công tác tiếp nhận phản hồi thông tin khách hàng để các đơn vị 

biết, phối hợp xử lý. 

- Trong dịp nghỉ tết, phối hợp với các Đơn vị để nắm bắt tình hình sự cố điện 

của lưới truyền tải, lưới 110 kV (nếu có) để cập nhật đầy đủ thông tin trả lời khách 

hàng và cài đặt hệ thống trả lời tự động về tình hình cung cấp điện.  

3. Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc: 

- Đảm bảo vận hành ổn định, duy trì các nguồn kết nối cung cấp dữ liệu phục 

vụ hoạt động của các ứng dụng chăm sóc khách hàng, cổng thanh toán điện tử, hệ 

thống truyền dẫn đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

KD&DVKH. 

- Thực hiện kiểm tra, rà soát các hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh được 

giao quản lý để chủ động phát hiện, xử lý các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây lỗi các hệ 

thống phần mềm ảnh hưởng đến công tác KD&DVKH. 

- Kiểm tra, rà soát đảm bảo tính sẵn sàng nguồn điện dự phòng cấp điện cho các 

máy chủ, hệ thống lưu trữ dữ liệu, thiết bị truyền dẫn... trong trường hợp xảy ra sự 

cố lưới điện, đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, tin cậy. 
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- Đảm bảo hệ thống đọc xa công tơ đo đếm ranh giới, đầu nguồn, lộ tổng TBA 

công cộng và đo đếm TBA chuyên dùng vận hành ổn định. Đảm bảo cơ sở dữ liệu 

đo đếm điện năng hoạt động ổn định tin cậy trong suốt thời gian nghỉ lễ. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ trực vận hành hỗ trợ xử lý các lỗi phát sinh của 

các hệ thống phần mềm, tuân thủ việc lưu trữ và sao lưu dữ liệu đảm bảo ngăn ngừa 

và xử lý kịp thời các lỗi phát sinh của hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động sản 

xuất KD&DVKH. 

- Thông báo danh sách các cán bộ trực, hỗ trợ xử lý sự cố hệ thống truyền dẫn 

và hỗ trợ xử lý lỗi của các phần mềm dùng chung trong dịp nghỉ tết đến các đơn vị 

để thuận tiện cho việc liên hệ, phối hợp giải quyết.  

4. Các Ban chức năng Tổng công ty:  

- Ban Kinh doanh: (i) Tham mưu chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc 

của đơn vị liên quan đến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; (ii) Theo dõi, 

đôn đốc các đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách hàng theo 

đúng quy định. 

- Ban Kỹ thuật: (i) Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các CTĐL thực hiện các biện 

pháp đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy trong dịp nghỉ tết; (ii) Cung cấp kịp 

thời, đầy đủ thông tin cho Trung tâm chăm sóc khách hàng về sự cố lưới điện truyền 

tải, lưới 110 kV ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện trên phạm vi rộng nắm biết, 

trả lời khách hàng. 

- Ban An toàn: Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc 

cập nhật thông tin sự cố điện trên phần mềm OMS. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- CT HĐTV (để b/c);  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

- TGĐ (để b/c);   
- Ban: TC&NS, KT, TCKT;   
- Ban: AT, TT, VT&CNTT;   
- BA1, BA2, BA3, NPSC;   
- Lưu: VT, KD.  
  

Phan Tử Lượng 
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