
         

 

BẢNG THÔNG TIN  

CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH – DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG NĂM 2017 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

A. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ: 

STT Nội dung Chỉ tiêu thực hiện 

1 Điện thương phẩm  2,230 tỷ kWh 

2 Giá bán điện bình quân  1.666,5 đ/kWh 

3 Tỷ lệ điện dùng để phân phối  3,9% 

4 Độ tin cậy cung cấp điện  

4.1 SAIDI   1079 (phút) 

4.2 SAIFI 4,36 (lần) 

4.3 MAIFI 0,49 (lần) 

5 Tỷ lệ thu tiền điện 99,85% 

6 Chỉ tiêu về mức độ hài lòng khách hàng 7,7 điểm 

 

B. CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH LƯỢNG VỀ CÔNG TÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: 

I. Dịch vụ cung cấp điện mới từ lưới điện hạ áp: 

* Giá trị và thời hạn bảo lãnh/đặt cọc khi mua điện ngắn hạn: 

1. Khách hàng mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt khi yêu cầu mua điện, thực hiện đặt cọc bằng tiền cho Điện lực hoặc cung cấp cho 

Điện lực Giấy bảo lãnh không hủy ngang hoặc Chứng thư bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng. 

2. Giá trị đặt cọc/bảo lãnh được xác định bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị mua điện hoặc bằng số tiền điện tương ứng với lượng 

điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng. 

3. Thời hạn bảo lãnh bằng thời hạn của Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) cộng thêm 10 ngày làm việc.  

  



STT Loại hình dịch vụ Giấy tờ khách hàng cung cấp 
Thời gian giải quyết của 

ĐL/CTĐL 

Trách nhiệm  chi phí 

ĐL/CTĐL Khách hàng 

1 Khách hàng mua điện 

sinh hoạt (01 pha, 03 

pha) 

1. Giấy đề nghị mua điện 

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân 

hoặc người đại diện hợp 

pháp của Tổ chức) 

3. Giấy tờ xác định chủ thể 

HĐMBĐ 

- Thành phố, thị xã, thị 

trấn: không quá 03 ngày làm 

việc 

 

- Nông thôn: không quá 05 

ngày làm việc 

 

- Nếu phải lắp dựng thêm 

cột/cáp ngầm/lắp đặt máy 

biến dòng điện không quá 07 

ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ lưới điện 

đến công tơ 

và aptomat 

bảo vệ (ngay 

sau công tơ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ sau áp tô 

mát bảo vệ 

(ngay sau công 

tơ) đến  địa 

điểm sử dụng 

điện của 

Khách hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Khách hàng mua điện 

sinh hoạt (01 pha, 03 

pha), sử dụng chung 

công tơ 

1. Giấy đề nghị mua điện 

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân 

hoặc người đại diện hợp 

pháp của Tổ chức) 

3. Giấy tờ xác định chủ thể 

HĐMBĐ 

4. Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/xác 

nhận công an quản lý trên địa 

bàn của các hộ dùng chung 

5. Giấy ủy quyền có chữ ký 

của các hộ dùng chung 

3 Khách hàng tách công 

tơ dùng chung 

1. Giấy đề nghị mua điện 

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân 

hoặc người đại diện hợp 

pháp của Tổ chức) 

3. Giấy tờ xác định chủ thể 

HĐMBĐ 

4. Giấy cam kết thanh toán 

hết nợ tiền điện với chủ 

HĐMBĐ đang dùng chung 



 4 Khách hàng mua điện 

ngoài sinh hoạt (01 

pha, 03 pha), có công 

suất lớn nhất < 40kW 

1. Giấy đề nghị mua điện 

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân 

hoặc người đại diện hợp 

pháp của Tổ chức) 

3. Giấy tờ xác định chủ thể 

HĐMBĐ 

4. Giấy tờ xác định mục đích 

sử dụng điện 

- Thành phố, thị xã, thị 

trấn: không quá 03 ngày làm 

việc 

 

- Nông thôn: không quá 05 

ngày làm việc 

 

- Nếu phải lắp dựng thêm 

cột/cáp ngầm/lắp đặt máy 

biến dòng điện không quá 07 

ngày làm việc 

 

 

Từ lưới điện 

đến công tơ 

và  aptomat 

bảo vệ (ngay 

sau công tơ) 

 

 

 

Từ sau áp tô 

mát bảo vệ 

(ngay sau công 

tơ) đến  địa 

điểm sử dụng 

điện của 

Khách hàng 

 

5 Khách hàng mua điện 

ngoài sinh hoạt (01 

pha, 03 pha), có công 

suất lớn nhất ≥ 40kW 

1. Giấy đề nghị mua điện 

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân 

hoặc người đại diện hợp 

pháp của Tổ chức) 

3. Giấy tờ xác định chủ thể 

HĐMBĐ 

4. Giấy tờ xác định mục đích 

sử dụng điện 

5. Bản đăng ký biểu đồ phụ 

tải. (Trường hợp khách hàng 

sản xuất, kinh doanh dịch 

vụ) 

6 Khách hàng mua điện 

ngắn hạn ngoài sinh 

hoạt (01 pha, 03 pha) 

1. Giấy đề nghị mua điện 

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân 

hoặc người đại diện hợp 

pháp của Tổ chức) 

3. Giấy tờ xác định chủ thể 

HĐMBĐ 

4. Giấy tờ xác định mục đích 

sử dụng điện 

5. Giấy bảo lãnh của Ngân 

hàng hoặc đặt cọc 



II. Dịch vụ cung cấp điện mới từ lưới điện trung áp: 

 

TT Loại hình  dịch vụ Giấy tờ khách hàng cung cấp Thời gian giải quyết của 

ĐL/CTĐL 

Trách nhiệm chi phí 

 

ĐL/CTĐL Khách hàng 

1 Khách hàng mua điện sinh 

hoạt 

1. Giấy đề nghị mua điện 

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người 

đại diện hợp pháp của Tổ chức) 

3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ 

4. Thông tin đăng ký đấu nối 

 

- Tại TPHCM không 

quá 05 ngày làm việc  

- Các tỉnh/t.phố khác 

không quá 07 ngày 

làm việc 

Từ lưới điện 

đến điểm đấu 

nối đã thỏa 

thuận và thiết 

bị đo đếm 

Từ điểm đấu nối 

đã thoả thuận 

đến địa điểm sử 

dụng điện của 

Khách hàng  

2 Khách hàng mua điện ngoài 

sinh hoạt 

  

 2.1 Khách hàng mua điện 

ngoài sinh hoạt công suất 

đến 2.000kVA 

 

 

1. Giấy đề nghị mua điện 

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người 

đại diện hợp pháp của Tổ chức)  

3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ 

4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện 

5. Thông tin đăng ký đấu nối 

- Tại TPHCM không 

quá 05 ngày làm việc 

- Các tỉnh/t.phố khác 

không quá 07 ngày 

làm việc 

 2.2 Khách hàng mua điện 

ngoài sinh hoạt công  suất 

lớn hơn 2.000kVA 

 

 



III. Dịch vụ trong quá trình thực hiện Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ): 

 

TT Loại hình dịch vụ 
Giấy tờ khách hàng cung 

cấp 

Thời gian giải quyết của 

ĐL/CTĐL 

Trách nhiệm chi phí 

ĐL/CTĐL Khách hàng 

1 Thay đổi công suất sử dụng 

điện/thay đổi loại công tơ 01 

pha, 03 pha 

1. Giấy đề nghị 

2. Bảng kê thiết bị điện 

sử dụng 

- Thành phố/thị xã/thị 

trấn: không quá 03 

ngày làm việc 

- Nông thôn: không quá 

05 ngày làm việc 

- Nếu phải lắp máy biến 

dòng: không quá 07 

ngày làm việc 

Các chi phí 

còn lại, đã trừ 

Chi phí thuộc 

trách nhiệm 

của Khách 

hàng 

 

- Lưới điện hạ 

áp: Từ sau áp 

tô mát bảo vệ 

(ngay sau 

công tơ) đến 

địa điểm sử 

dụng điện 

của Khách 

hàng  

- Lưới điện 

trung áp: Từ  

điểm đấu nối  

đến địa điểm 

sử dụng điện 

của Khách 

hàng 

2 Thay đổi công suất sử dụng 

điện/thay đổi loại công tơ 01 

pha, 03 pha (Đối với khách hàng 

SX, KD, DV có công suất sử 

dụng cực đại ≥ 40kW) 

1. Giấy đề nghị 

2. Bảng kê thiết bị điện 

sử dụng 

3. Bản đăng ký biểu đồ 

phụ tải 

3 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm 1. Giấy đề nghị - Không quá 07 ngày làm 

việc 

 Toàn bộ chi 

phí (trừ công 

tơ) 

4 Thay đổi mục đích sử dụng điện    

 4.1 Từ sử dụng điện ngoài sinh 

hoạt sang sử dụng điện sinh hoạt  

1. Giấy đề nghị - Không quá 01 ngày làm 

việc 

 
 



TT Loại hình dịch vụ 
Giấy tờ khách hàng cung 

cấp 

Thời gian giải quyết của 

ĐL/CTĐL 

Trách nhiệm chi phí 

ĐL/CTĐL Khách hàng 

 4.2 Chuyển sử dụng điện ngoài 

sinh hoạt phải thay đổi giá bán 

điện 

1. Giấy đề nghị 

2. Giấy tờ xác định mục 

đích sử dụng điện 

- Không quá 03 ngày làm 

việc 

 Miễn phí 

 4.3 Từ sử dụng điện sinh hoạt 

sang sử dụng điện ngoài sinh 

hoạt  

 

5 Thay đổi định mức sử dụng điện 1. Giấy đề nghị 

2. Sổ hộ khẩu/Sổ tạm 

trú/xác nhận công an 

quản lý địa bàn cho các 

hộ/người dùng chung 

tại địa điểm sử dụng 

điện 

- Không quá 03 ngày làm 

việc 

 Miễn phí 

6 Thay đổi chủ thể HĐMBĐ 1. Giấy đề nghị 

2. Giấy tờ xác định chủ 

thể HĐMBĐ mới 

- Không quá 02 ngày làm 

việc (Khách hàng sử 

dụng điện sinh hoạt) 

- Không quá 03 ngày làm 

việc (Khách hàng sử 

dụng điện ngoài sinh 

hoạt) 

 

 Miễn phí 

7 Kiểm tra công tơ và thiết bị đo 

đếm khác 

1. Giấy đề nghị   

Kiểm tra Điện lực thực hiện  Miễn phí 



TT Loại hình dịch vụ 
Giấy tờ khách hàng cung 

cấp 

Thời gian giải quyết của 

ĐL/CTĐL 

Trách nhiệm chi phí 

ĐL/CTĐL Khách hàng 

- Không quá 01 ngày làm 

việc (đối với công tơ)  

- Không quá 03 ngày làm 

việc (đối với máy biến 

dòng/máy biến điện áp) 

 Kiểm định - Tổ chức kiểm định độc 

lập thực hiện 

- Không quá 15 ngày làm 

việc 

 Toàn bộ chi 

phí: nếu thiết 

bị đo đếm sau 

kiểm định đạt 

yêu cầu kỹ 

thuật về đo 

lường 

8 Cấp điện trở lại khi khách hàng 

đã tạm ngừng sử dụng điện 

1. Giấy đề nghị - Không quá 02 giờ đối 

với khu vực thành thị  

- Không quá 08 giờ đối 

với khu vực nông thôn 

 Tiền điện chưa 

thanh toán, lãi 

chậm trả, phí 

đóng cắt điện 
9 Cấp điện trở lại khi khách hàng 

bị tạm ngừng sử dụng điện do 

yêu cầu của cơ quan Nhà nước 

1. Giấy đề nghị 

2. Văn bản cho phép 

của Cơ quan thẩm 

quyền 

10 Thay đổi thông tin đã đăng ký Giấy đề nghị - Ngay sau khi tiếp nhận 

yêu cầu nhưng không 

quá 01 ngày làm việc 

- Trường hợp phải ký phụ 

lục HĐMBĐ không quá 

02 ngày làm việc 

 Miễn phí 

11 Thay đổi hình thức thanh toán 

tiền điện 

1.Giấy đề nghị - Không quá 01 ngày làm 

việc 

 Miễn phí 



TT Loại hình dịch vụ 
Giấy tờ khách hàng cung 

cấp 

Thời gian giải quyết của 

ĐL/CTĐL 

Trách nhiệm chi phí 

ĐL/CTĐL Khách hàng 

12 Xử lý báo mất điện 1. Khách hàng cung cấp 

thông tin dưới mọi hình 

thức 

- Do ngừng giảm cung cấp 

điện có kế hoạch: Theo 

kế hoạch đã thông báo 

 

Miễn phí 

- Do sự cố: Không quá 02 

giờ 

Các Bên chịu trách nhiệm khắc 

phục sự cố thuộc tài sản quản lý 

13 Gia hạn HĐMBĐ 1. Giấy đề nghị - Không quá 01 ngày làm 

việc 

 Miễn phí 

14 Chấm dứt HĐMBĐ  1.  Giấy đề nghị 

  

- Không quá 02 ngày làm 

việc 

 Miễn phí 

 


