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CHỈ THỊ
Về việc thực hiện các hoạt động trong “Tháng tri ân khách hàng” năm 2020

Triển khai Chỉ thị số 9949/CT-EVN SPC ngày 17/11/2020 của Tổng công ty 

Điện lực miền Nam về việc thực hiện các hoạt động trong “Tháng tri ân khách hàng” 

tháng 11-12/2020;

Hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 

(21/12/1954 - 21/12/2020), chương trình thường niên “Tháng tri ân khách hàng” là 

hoạt động thiết thực, quan trọng hướng tới cộng đồng, tiếp tục góp phần nâng cao hơn 

nữa hình ảnh ngành Điện đối với xã hội và công chúng. Căn cứ tình hình thực tế, Công 

ty Điện lực TP Cần Thơ (PCCT) ban hành Chỉ thị về việc thực hiện các hoạt động 

trong “Tháng tri ân khách hàng” - tháng 11-12/2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục tiêu triển khai:

- Các hoạt động hỗ trợ của Công ty Điện lực TP Cần Thơ hướng tới đồng bào 

miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, thiên tai năm 2020 sớm ổn định cuộc sống, khắc phục 

kịp thời hoạt động của lưới điện nhằm cung cấp điện an toàn, nhanh chóng. Phối hợp, 

hỗ trợ kinh phí hoặc vật tư cho EVNCPC, EVNNPC khôi phục các công trình điện bị 

hư hỏng.

- Các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong “Tháng tri ân khách hàng”- tháng 

11-12/2020 phải tạo được sự gắn kết, thiết thực, hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp 

đỡ người dân là khách hàng khu vực miền Trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống.

- Các hoạt động trong “Tháng tri ân khách hàng” phải đảm bảo nguyên tắc 

“Thực tế, phù hợp, hiệu quả và có sức lan tỏa”.

- Các hoạt động của chương trình phù hợp với các chỉ đạo điều hành và phù hợp 

với chủ đề năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020”.
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2. Thông điệp:

“PCCT chung tay hướng về đồng bào miền Trung 

bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt năm 2020”

- 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.

- PCCT 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 sinh xã hội như “Xây nhà 

tình thương” cho các gia đình chính sách, phụng dưỡng “Mẹ Việt Nam anh hùng”, trao 

quà, sách vở cho các học sinh nghèo vượt khó. PCCT là doanh nghiệp tận tâm, trách 

nhiệm trong các hoạt động hỗ trợ bà con vùng lũ, tận dụng tối đa mọi nguồn lực để 

khôi phục cấp điện cho khách hàng khu vực lũ lụt. 

3. Đối tượng chương trình:

- Đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, thiên tai năm 2020.

- Các khách hàng thuộc khu vực PCCT bán điện.

4. Thời gian triển khai:

- Triển khai: trong tháng 11 & 12/2020.

5. Các sự kiện chính:

- Hướng về đồng bào miền Trung: Phối hợp EVNCPC, EVNNPC để hỗ trợ về 

kinh phí, vật tư hoặc nhân lực sớm khắc phục các công trình điện hư hỏng, sửa chữa 

hoặc hỗ trợ kinh phí thay thế hệ thống điện cho trường học, bệnh viện, một số hộ dân 

nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách chịu ảnh hưởng thiên tai năm 

2020.

- Các chương trình tri ân khách hàng: Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp cho 

một số khách hàng trạm chuyên dùng; Quay số trúng thưởng khi khách hàng cài đặt 

App CSKH, hoặc quan tâm OA EVNSPC trên Zalo; Giải quyết các yêu cầu dịch vụ 

của khách hàng trong “Tháng tri ân khách hàng” đúng thời gian quy định; Không để 

xảy ra khiếu nại về dịch vụ khách hàng do trách nhiệm của ngành Điện.

- Triển khai các hoạt động xã hội như: Sửa chữa điện, lắp đèn cho các hộ gia 

đình nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
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- Thực hiện chương trình “Uống nước nhớ nguồn”: Tặng quà, sửa chữa điện 

cho các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ có thân nhân (bố, mẹ và 

con ruột) là CBNV đang công tác trong ngành Điện thuộc EVNSPC.

- Ngoài các chương trình nêu trên, các Công ty Điện lực TP Cần Thơ sẽ chủ 

động thực hiện các chương trình tri ân khách hàng phù hợp với địa bàn, đối tượng 

khách hàng của từng đơn vị, đảm bảo tiêu chí tiết kiệm, thiết thực và có sức lan tỏa 

trong cộng đồng.

- Công tác truyền thông: thực hiện trong tháng 11-12/2020 theo các sự kiện 

trên.

II. HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI:

Công ty yêu cầu các Điện lực, các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện nghiêm 

túc các hoạt động trong “Tháng tri ân khách hàng” theo các hoạt động sau:

1. Yêu cầu:

- Các đơn vị lưu ý đảm bảo kinh phí được sử dụng, các Điện lực không tổ chức 

Hội nghị khách hàng năm 2020 theo kế hoạch 2986/KH-PCCT ngày 05 tháng 11 

năm 2020, Công ty sử dụng chi phí tổ chức hội nghị khách hàng này để 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 bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt. 

- 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.

- Thực hiện các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ đồng bào nhân dân miền 

Trung thiết thực với người dân, cộng đồng, phù hợp với thực tế tại địa phương.

2. Các chương trình tri ân khách hàng

a) Hướng về miền trung: Công ty sẽ điều động vật tư hoặc nhân lực khi có điều 

phối từ EVNSPC để hỗ trợ EVNCPC, EVNNPC khắc phục thiệt hại các công trình 

điện sau thiên tai, lũ lụt.

b) Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp:

- Các Điện lực chọn số lượng khách hàng để thực hiện vệ sinh công nghiệp trạm 

biến áp miễn phí, lưu ý đơn vị lựa chọn, liên hệ và thống nhất với khách hàng bằng 

văn bản. Toàn Công ty thực hiện 10 khách hàng, trong đó Điện lực Ninh Kiều 02 

khách hàng, các Điện lực còn lại mỗi Điện lực 01 khách hàng.

c) Quay số trúng thưởng khi khách hàng cài đặt App CSKH, hoặc quan tâm 

OA EVNSPC trên Zalo:
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- Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Tổng công ty tại văn bản số 

9811/EVN SPC-TT ngày 12/11/2020 về chủ trương và văn bản số 10134/EVN SPC-

TT ngày 20/11/2020 hướng dẫn triển khai cụ thể.

d) Giải quyết các yêu cầu dịch vụ về điện:

- Đảm bảo mọi yêu cầu khách hàng đều được tiếp nhận kịp thời, quá trình giải 

quyết đúng quy định, cam kết thời gian giải quyết theo Quy trình kinh doanh điện 

năng.

- Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, lắng nghe và cầu thị.

- Trong “Tháng tri ân khách hàng” các đơn vị không để xảy ra khiếu nại về dịch 

vụ khách hàng do trách nhiệm của ngành Điện.

e) Triển khai các hoạt động xã hội:

- Chương trình “Thắp sáng đường quê”: Điện lực Cái Răng phối hợp chính 

quyền địa phương (Quận Đoàn Cái Răng) chọn lựa lắp đặt đường dây, đèn tiết kiệm 

điện tại một số tuyến đường giao thông đã có lưới điện hạ thế nhưng chưa có hệ thống 

chiếu sáng (có biên bản làm việc). Lưu ý, Điện lực thống nhất với Địa phương chủ 

trương ngành Điện chịu chi phí lắp đặt thiết bị chiếu sáng tuyến đường còn địa phương 

vận động nhân dân chịu chi phí tiền điện cho thiết bị chiếu sáng hàng tháng.

+ Thực hiện khảo sát và lập bảng tổng hợp nhu cầu vật tư thiết bị cần thiết treo 

băng rôn tại tuyến đường được chọn, chi phí tối đa: 10.000.000 đồng, đăng ký lịch 

thực hiện và gửi về Công ty (P.KD) trước ngày 11/12/2020. 

+ Thực hiện và quyết toán chi phí thực hiện hoàn tất trước ngày 25/12/2020.

- Chương trình “Thắp sáng niềm tin” và “Uống nước nhớ nguồn”: mỗi 

Điện lực phối hợp chính quyền địa phương (có biên bản làm việc) chọn lựa lập danh 

sách hỗ trợ các hộ gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo, 

gia đình chính sách, các gia đình liệt sĩ có thân nhân (bố, mẹ và con ruột) là CBNV 

đang công tác trong ngành Điện thuộc EVNSPC …  để sửa chữa điện, lắp đường dây 

và đèn tiết kiệm điện.

+ Số lượng hộ gia đình hỗ trợ được phân bổ như sau: Các Điện lực: Ninh Kiều, 

Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt: 10 hộ/Điện lực; Các Điện lực còn lại: Bình Thủy, 

Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh: 12 hộ/Điện lực. Tổng cộng toàn Công 

ty thực hiện 100 hộ. 

+ Thực hiện khảo sát và lập bảng tổng hợp nhu cầu vật tư thiết bị cần thiết để 

sửa chữa điện, lắp đường dây, bảng điện và đèn tiết kiệm điện… Chi phí tối đa: 
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1.000.000 đồng/hộ bao gồm chi phí mua vật tư thiết bị, chi phí in decal Tri ân khách 

hàng dán trên hộp công tơ, bảng tên thẻ đeo nhân viên thực hiện Tri ân khách hàng. 

Đăng ký lịch thực hiện và gửi về Công ty (P.KD) trước ngày 11/12/2020.

+ Thực hiện và quyết toán chi phí thực hiện hoàn tất trước ngày 25/12/2020.

- Tặng quà tri ân khách hàng lớn: Nhằm thể hiện sự tri ân đối với khách 

hàng, đặc biệt các khách hàng phối hợp tốt trong các công tác điều chỉnh phụ tải, thanh 

toán tiền điện đủ, kịp thời, cùng các hoạt động khác của ngành điện, tạo mối quan hệ 

tốt đẹp trong thời gian tới.

3. Hoạt động truyền thông:

- Các đơn vị phối hợp thực hiện theo chương trình truyền thông chung của Tổng 

công ty và 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 xây dựng chuyên mục riêng “Tháng tri ân khách hàng” 

ở vị trí nổi bật để đăng tải các thông tin liên quan.

- 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.

- Phối hợp, bố trí phóng viên/báo chí đi cùng một số đoàn công tác thực hiện 

hoạt động tri ân, hỗ trợ an sinh xã hội để ghi hình, viết bài, tìm hiếu thực tế nhằm thực 

hiện hiệu quả hoạt động truyền thông.

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Lãnh đạo PCCT:

- Ông Phó Giám đốc Huỳnh Hữu Kỳ trực tiếp chỉ đạo, kiểm điểm tiến độ triển 

khai các hoạt động trong “Tháng tri ân khách hàng” năm 2020.

2. Phòng KD:

- Chủ trì triển khai các hoạt động trong “Tháng tri ân khách hàng” năm 2020 

theo phân công nhiệm vụ và chỉ đạo trực tiếp từ Lãnh đạo Công ty.

- Tổ chức, hướng dẫn, phối hợp với đơn vị liên quan để thực hiện hiệu quả 

những hoạt động trong tháng.

- Phối hợp Phòng TCNS đăng báo, truyền thanh và đưa phóng sự lên truyền 

hình địa phương tất các các chương trình tri ân khách hàng. (dự kiến mỗi tuần 01 bài 

báo và 01 phóng sự).

- In Băng rôn tháng Tri ân khách hàng để treo tại Công ty và 09 Điện lực
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- Trang bị quà tặng khách hàng giao các Điện lực tặng quà khách hàng trong 

tháng Tri ân khách hàng.

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động Tri ân khách hàng theo mẫu của Tổng công ty. 

3. Phòng TC&NS (Bộ Phận thi đua tuyên truyền):

- Đầu mối liên hệ với Ban Truyền thông EVNSPC về các yêu cầu cần hỗ trợ từ 

EVNCPC, EVNNPC để báo cáo Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, phân công thực hiện.

- Tiếp nhận các banner nhận diện sự kiện Tháng tri ân từ EVNSPC để triển khai 

thống nhất cho các đơn vị. Phối hợp Phòng KD hướng dẫn các đơn vị thực hiện truyền 

thông hiệu quả.

- Báo cáo Ban TT EVNSPC kết quả thực hiện Tháng “Tri ân khách hàng” sau 

khi kết thúc chương trình.

4. Phòng TCKT:

- Hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời các Đơn vị trong công tác thanh, quyết toán chi 

phí hoạt động chương trình “Tháng Tri ân khách hàng” năm 2020, đặc biệt khi có các 

vướng mắc phát sinh nhằm không để xảy ra trường hợp thanh quyết toán trễ tiến độ 

SPC giao. 

5. Phòng VTCNTT:

- Chủ trì triển khai thực hiện chương trình quay số trúng thưởng cho khách 

hàng cài App CSKH, Zalo OA EVNSPC theo các văn bản hướng dẫn của Tổng công 

ty tại văn bản số 9811/EVN SPC-TT ngày 12/11/2020 về chủ trương và văn bản số 

10134/EVN SPC-TT ngày 20/11/2020 hướng dẫn triển khai cụ thể.

- Tổ chức chuyên trang tháng “Tri ân khách hàng” năm 2020 trên Website của 

Công ty. Phối hợp Bộ phận thi đua tuyên truyền quảng bá các hoạt động chương trình 

Tri ân khách hàng trên Website của Công ty.

6. Phòng KT:

- Đầu mối phối hợp các Điện lực tổ chức thực hiện chương trình “Vệ sinh trạm 

biến áp miễn phí”, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp đã phối hợp tham gia và thực 

hiện tốt chương trình DR tại các sự kiện trước đây.

7. Các Điện lực:

- Triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động trong 

tháng “Tri ân khách hàng” 2020 theo  hướng dẫn của Công ty.
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- Phổ biến toàn thể CBCNV tại Điện lực nắm rõ, để mỗi CBCNV sẽ thực hiện 

tuyên truyền vận động khuyến khích khách hàng thanh toán tiền điện qua Ngân hàng 

và các Tổ chức trung gian thanh toán, tham gia cài app CSKH hoặc zalo EVNSPC.

-  Niêm yết công khai các chỉ tiêu KD&DVKH tại các Phòng GDKH và băng 

rôn của tháng “Tri ân khách hàng”.

- Gửi thư cảm ơn cho khách hàng quan trọng, 2-3 phân kỳ qua email…  và 

phát trên đài truyền thanh Quận/Huyện, đẩy mạnh tuyên truyền theo các chủ đề, thành 

tựu, hoạt động đóng góp của ngành, đơn vị đối với đất nước.

- Phối hợp các Phòng đầu mối KD, VTCNTT, KT, TC&NS, TCKT của Công 

ty để thực hiện tốt các chương trình trong tháng “Tri ân khách hàng”.

- Tổ chức gặp gỡ các đối tác để thể hiện sự tri ân trong phối hợp cung ứng 

dịch vụ đảm bảo hoạt động sản xuất đơn vị (Đặc biệt đối với các khách hàng lớn có thể 

thông qua công tác tặng quà khách hàng, gửi thư cảm ơn, vệ sinh máy biến áp để thể 

hiện sự tri ân này).

- Tăng cường tuyên truyền đến khách hàng về hoạt động của TTCSKH 

(19001006 -19009000), đặc biệt là tỷ lệ cài app CSKH hoặc zalo EVNSPC

- Tặng quà kết hợp chụp ảnh lưu niệm tháng Tri ân khách hàng để báo cáo về 

Tổng công ty theo quy định.

8. Công đoàn Công ty Điện lực TP Cần Thơ:

Tổ chức tuyên truyền, phối hợp các công đoàn cơ sở triển khai đến các đoàn 

viên tham gia các hoạt động “Tháng tri ân khách hàng” cùng với đơn vị chuyên môn.

IV. CÔNG TÁC BÁO CÁO, THANH QUYẾT TOÁN:

- Chi phí thực hiện các hoạt động tháng Tri ân khách hàng Công ty thực hiện 

theo nguồn chi phí từ kế hoạch 2986/KH-PCCT ngày 05/11/2020 về việc phân bổ sử 

dụng chi phí tiết kiệm điện, truyền thông, dịch vụ khách hàng năm 2020.  

- Các đơn vị tập hợp các chứng từ hợp lệ quyết toán các phần công việc Đơn vị 

phụ trách có liên quan với Phòngg TCKT, đồng thời lập bảng kê báo cáo chi phí thực 

tế về Phòng Kinh Doanh để tổng hợp và báo cáo chung.

* PHỤ LỤC:  BẢNG PHÂN CÔNG CÙNG CHI PHÍ THỰC HỆN TRI ÂN 

KHÁCH HÀNG NĂM 2020

- Các đơn vị căn cứ Chỉ thị thực hiện “Tri ân khách hàng” 2020 của Công ty 

đính kèm bảng phân công nhiệm vụ và chi phí cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện tốt 

các chương trình hoạt động Tri ân đã đề ra, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung và 
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hạng mục đã được Công ty giao thực hiện, vào thứ tư hàng tuần về Công ty trong suốt 

thời gian thực hiện theo mẫu tại địa chỉ: ftp://10.179.0.4/. 0:/07 P_KINH 

DOANH/41.CHUONG TRINH TRI AN KHACH HANG/NAM 2020

Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai đến tất cả các nhân 

viên thuộc đơn vị, quyết tâm thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Chỉ thị triển khai 

thực hiện các hoạt động tháng “Tri ân khách hàng” 2020, Công ty xác định đây là 

nhiệm vụ quan trọng thể hiện trách nhiệm của ngành điện, nâng cao uy tín, hình ảnh 

của ngành điện đối với xã hội./.

Nơi nhận: 
-  Ban GĐ Công ty (báo cáo);
-  Ban TV Công Đoàn (phối hợp);
- Các Phòng TC&NS, VTCNTT, KT, TCKT (thực 
hiện);
- Các Điện lực (thực hiện);
-  Lưu: VT, KD (Th,02) .

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quảng
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