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 I. BƯỚC 1: TIẾP NHẬN YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG 

 1. Khách hàng: Có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp như sau: 

a) Trực tiếp: tại Phòng giao dịch khách hàng của Điện lực. 

b) Gián tiếp: bằng một trong các hình thức sau: 

- Qua website http://cskh.evnspc.vn hoặc http://pcbaclieu.evnspc.vn (Dịch vụ 

trực tuyến); 

- Gọi tổng đài 19001006/19009000 (sau đó bấm phím số 0); 

- Gửi qua địa chỉ email cskh@evnspc.vn; 

- Các hình thức gián tiếp khác: Gửi qua bưu điện, fax,… 

➢ Ghi chú: Quý khách nên ghi số điện thoại của mình vào hồ sơ đề nghị mua điện 

để Điện lực liên hệ khi đi khảo sát, gắn điện kế mới,… 

2. Điện lực:  

a) Tiếp nhận hồ sơ: Phòng giao dịch khách hàng (Phòng GDKH) thực hiện: 

- Khi khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp: 

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; photocopy bản chính (hoặc bản gốc), ký và ghi 

rõ họ tên để xác nhận việc đối chiếu, trả lại ngay bản chính (hoặc bản gốc) cho khách 

hàng; 

+ Cập nhật yêu cầu của khách hàng vào chương trình dịch vụ khách hàng 

(DVKH); In “Biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn ngày khảo sát” từ chương trình DVKH 

chuyển ngay cho khách hàng; 

+ Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần bổ sung (khi nhân viên Điện lực 

đến khảo sát thì kết hợp nhận hồ sơ bổ sung từ khách hàng, nếu còn thiếu hồ sơ). 

- Khi khách hàng nộp hồ sơ gián tiếp: 

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; 

+ Gọi điện thoại hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần bổ sung, thống nhất 

với khách hàng ngày khảo sát (khi nhân viên Điện lực đến khảo sát thì kết hợp nhận 

hồ sơ bổ sung từ khách hàng); 

b) Chuyển hồ sơ cho bộ phận khảo sát: Phòng GDKH phải gửi kèm các biểu 

mẫu cấp điện cần khách hàng ký tên, ghi rõ những hồ sơ khách hàng cần bổ sung 

(nếu khách hàng còn thiếu hồ sơ) khi bàn giao hồ sơ cho bộ phận khảo sát. 

II. BƯỚC 2: KHẢO SÁT, THIẾT KẾ 

1. Khách hàng: 

- Phối hợp với nhân viên khảo sát trong quá trình thực hiện khảo sát hiện trường; 

- Cung cấp thông tin liên quan đến khảo sát; 



- Cung cấp và thực hiện hồ sơ đề nghị cấp điện còn thiếu (nếu có); 

- Ký biên bản thỏa thuận với Điện lực về vị trí đặt đo đếm và trách nhiệm đầu tư 

làm cơ sở để thực hiện và lắp đặt hệ thống đo đếm. 

2. Điện lực: 

a) Bộ phận khảo sát thực hiện: 

- Khảo sát hiện trường, thông báo cho khách hàng biết kết quả khảo sát (nói rõ 

nguyên nhân trong trường hợp chưa đủ điều kiện cấp điện). 

- Nhận hồ sơ bổ sung từ khách hàng (nếu có): 

+ Khách hàng đã có bản photocopy: Nhân viên khảo sát đối chiếu với bản chính 

(hoặc bản gốc), ký và ghi rõ họ tên trên bản photocopy để xác nhận việc đối chiếu, trả 

lại ngay bản chính (hoặc bản gốc) cho khách hàng; 

+ Khách hàng chưa có bản photocopy: Nhân viên khảo sát chụp hình bản chính 

(hoặc bản gốc). 

- Hướng dẫn khách hàng hoàn thành và ký tên bổ sung vào các biểu mẫu cấp 

điện còn thiếu (nếu có). 

- Bàn giao hồ sơ khách hàng, các file hình ảnh (nếu có) cho Phòng GDKH ngay 

sau khi hoàn tất việc khảo sát. 

b) Phòng GDKH: Nhân viên giao tiếp khách hàng thực hiện 

- Lập chiết bảng chiết tính chi phí lắp đặt dây nhánh sau công tơ, gọi điện thoại 

thông báo cho khách hàng biết số tiền khách hàng cần phải đóng trong trường hợp 

khách hàng thuê Điện lực thi công đường dây sau công tơ; 

- Hướng dẫn khách hàng mang theo bản gốc (hoặc bản chính) của hồ sơ để bổ 

sung hồ sơ còn thiếu (nếu khách hàng vẫn chưa gửi được hồ sơ cần bổ sung cho nhân 

viên khảo sát). 

- Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp điện: Gửi văn bản thông báo khách hàng 

đồng thời báo cáo Sở Công Thương. 

III. BƯỚC 3: THI CÔNG VÀ KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN 

1. Khách hàng: 

Đến Điện lực đóng tiền thuê Điện lực thực hiện phần đường dây sau công tơ 

(nếu có), mang theo bản gốc (hoặc bản chính) của hồ sơ cần bổ sung (nếu vẫn còn 

thiếu).  

2. Điện lực: 

- Thu tiền thi công đường dây sau công tơ (bộ phận thu tiền thực hiện); hoàn 

thành các biểu mẫu cấp điện và hồ sơ cấp điện còn thiếu, hẹn với khách hàng thời 

gian thi công (bộ phận GTKH thực hiện). 

- Lập dự thảo HĐMBĐ trình người được ủy quyền ký (bộ phận quản lý 

HĐMBĐ thực hiện) chuyển cho bộ phận thi công. 

- Thi công lắp đặt dây nhánh sau công tơ và gắn điện kế mới kết hợp cho khách 

hàng ký HĐMBĐ, ký biên bản treo và nghiệm thu công tơ (bộ phân thi công). 


