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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

VỀ TRIỂN KHAI 3 DỊCH VỤ ĐIỆN TRỰC TUYẾN  

TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

Hôm nay, ngày 9 tháng 12 năm 2019, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) 

kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về triển khai đăng ký trực tuyến các dịch vụ về 

điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: 

Ngày 09/12/2019 tại Hà Nội, Chính phủ đã công bố khai trương Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia (DVCQG) cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ truy cập duy 

nhất: www.dichvucong.gov.vn. Trong tổng số 9 dịch vụ công trực tuyến được công bố triển 

khai tại Cổng DVCQG, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực 

TP.HCM có 3 dịch vụ điện được triển khai cung cấp trên Cổng DVCQG ngay trong giai 

đoạn đầu là:  

- Cấp điện mới từ lưới điện trung áp;  

- Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; 

- Thanh toán tiền điện.  

 Riêng tại TP.HCM, từ năm 2017, Tổng công ty đã triển khai cung cấp dịch vụ điện 

trực tuyến tại trang web chăm sóc khách hàng (http://cskh.evnhcmc.vn), khi khách hàng 

có yêu cầu các dịch vụ về điện, khách hàng có thể gửi yêu cầu trực tuyến 24/24 giờ, trong 

tất cả các ngày trong tuần. Các giao dịch được thực hiện trên môi trường trực tuyến sẽ giúp 

khách hàng không phải đến trụ sở điện lực để đăng ký các dịch vụ điện, tiết kiệm thời gian 

và chi phí đi lại của khách hàng và thời gian đăng ký được linh hoạt. 

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đang cung cấp 19 loại hình dịch vụ trực tuyến 

bao gồm: 

1. Báo mất điện (Xử lý mất điện); 

2. Cấp điện mới từ lưới hạ áp; 

3. Cấp điện mới từ lưới trung áp; 

4. Cấp điện mới từ lưới cao áp, siêu cao áp; 

5. Thay đổi mục đích sử dụng điện; 

6. Thay đổi định mức sử dụng điện; 

7. Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; 
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8. Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện; 

9. Gia hạn hợp đồng mua bán điện; 

10. Chấm dứt hợp đồng mua bán điện; 

11. Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha; 

12. Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; 

13. Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác; 

14. Thay đổi thông tin đã đăng ký; 

15. Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện; 

16. Tư vấn sử dụng điện; 

17. Tư vấn thiết kế, xây dựng, nghiệm thu bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình 

điện; 

18. Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu khiếu nại khách hàng. 

19. Tra cứu thông tin 

Quý khách hàng có thể sử dụng 19 loại hình dịch vụ trực tuyến thông qua các kênh đăng ký 

dịch vụ điện bao gồm: 

✓ Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900545454; 

✓ Website https://cskh.evnhcmc.vn/; 

✓ Email cskh@hcmpc.com.vn; 

✓ Ứng dụng EVNHCMC CSKH cài đặt trên thiết bị di động. 

✓ Trang EVNHCMC trên Zalo. 

✓ Cổng dịch vụ công trực tuyến của UBND TPHCM. 

Trong đó, 3 loại hình dịch vụ điện trực tuyến: Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; 

Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; Thanh toán tiền điện đã được tích hợp vào Cổng DVCQG 

từ ngày 9/12/2019.  

Trân trọng./. 
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