
CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

TRONG THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG – 12/2017 

 

 I- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC KINH DOANH 
VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  

1.1. Lễ tổng kết chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2017” cấp 
Quận/Huyện: tổ chức tháng 12/2017. 

1.2. Chương trình quay số trúng thưởng “Khách hàng may mắn 
EVNHCMC” : 

- Đối tượng khách hàng:  

a. Thi “Tìm hiểu về hoạt động tháng Tri ân khách hàng” trên website chăm 
sóc khách hàng và trên ứng dụng EVNHCMC-CSKH với các nội dung về 
dịch vụ trực tuyến. 

b. Khách hàng có đăng ký ứng dụng EVNHCMC-CSKH trong năm 2017. 

c. Khách hàng có thanh toán qua ngân hàng theo hình thức trích nợ tự động 
liên tục trong năm 2017. 

- Cơ cấu giải thưởng: 

+ 1 Giải 1: Iphone 8 Plus 

+ 2 Giải 2: Tivi Internet 43” 

+ 3 Giải 3: Bình nước nóng năng lượng mặt trời Life 200 lít 

+ 500 Giải khuyến khích: Bình thủy 

- Mỗi khách hàng được tham dự tối đa 02 lần trong suốt thời gian diễn ra 
chương trình. 

1.3. Nhắn tin tri ân khách hàng, chúc mừng năm mới và quảng bá ứng 
dụng EVNHCMC-CSKH đến 100% khách hàng có cung cấp số điện thoại hợp lệ 
từ 19/12/2017 đến 31/12/2017 thông qua tin nhắn SMS, ZMS, OTT, email. 

1.4. Tặng lịch và gửi thiệp chúc Tết cho khách hàng lớn, các đối tác, các đại 
diện chính quyền địa phương từ 01/12/2017 đến 31/12/2017. 

II- TH ỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH THANH NIÊN – HO ẠT ĐỘNG AN 
SINH XÃ HỘI  

1. Thực hiện công trình “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an 
sinh xã hội”: 

1.1. Đối tượng và địa bàn thực hiện: là các hộ gia gia đình nghèo, gia đình 
chính sách trên địa bàn Thành phố. Tập trung các khu dân cư có nguy cơ về cháy nổ 
và mất an toàn về điện. 



1.2. Số lượng thực hiện dự kiến: 500 hộ 
1.3. Dự kiến thời gian và địa điểm thực hiện như sau: 
- Đoàn TCT sẽ chủ trì sẽ triển khai thực hiện dự kiến tại 03 địa bàn Huyện 

Bình Chánh vào ngày 18/11/2017; Tổ chức Lễ ra quân tại 02 địa bàn Quận 4 vào 
Chủ Nhật, ngày 03/12/2017 và Quận Bình Thạnh vào Thứ 7, ngày 16/12/2017. 

- Từ ngày 25/11 đến ngày 24/12, Đoàn Thanh niên các Công ty Điện lực sẽ 
chủ trì phối hợp Công Đoàn đơn vị triển khai thực hiện tại địa bàn quản lý với khối 
lượng phân bổ cụ thể như sau:  

Stt Tên Đơn vị Địa bàn quản lý 
Số lượng 
thực hiện 

1 
Đoàn TCT chủ trì thực hiện (PC Tân Thuận phụ 
trách chính) 

Quận 4  150 

2 
Đoàn TCT chủ trì thực hiện (PC Gia Định phụ 
trách chính) 

Quận Bình Thạnh + 
Phú Nhuận 

100 

3 
Đoàn TCT chủ trì thực hiện (PC Bình Chánh phụ 
trách chính) 

H.Bình Chánh 100 

4 Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gò Vấp Gò Vấp 15 
5 Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Thủ Thiêm Quận 2 + Quận 9 15 
6 Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Chợ Lớn Quận 5 + Quận 8 15 

7 Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Phú 
Quận 6 + Quận 

Bình Tân 
15 

8 Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Duyên Hải 
H.Nhà Bè + H. Cần 

Giờ 
15 

9 Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Tân Phú Quận Tân Phú 15 
10 Đoàn cơ sở Công ty Điện lực An Phú Đông Quận 12 15 
11 Đoàn cơ sở Cty Điện lực Hóc Môn H.Hóc Môn 15 
12 Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Củ Chi H. Củ Chi 15 
13 Chi Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Phú Thọ Quận 10+ Quận 11 10 
14 Chi Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Tân Bình Quận Tân Bình 10 
15 Chi Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Thủ Đức Quận Thủ Đức 10 
 TỔNG CỘNG  515 

 
2. Thực hiện công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, 

tiết kiệm”: 
2.1. Thời gian thực hiện: từ ngày 25/11 đến 24/12/2017. 
2.2. Số lượng và địa bàn thực hiện:  
- Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Tân Thuận và Gia Định: mỗi đơn vị thực hiện 

03 tuyến hẻm/địa bàn quản lý. 
- Các cơ sở Đoàn 14 Công ty Điện lực trực thuộc còn lại: mỗi đơn vị thực 

hiện 01 tuyến hẻm/địa bàn quản lý. 
3. Thực hiện công trình “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”: 
3.1. Thời gian thực hiện: từ ngày 25/11 đến 24/12/2017. 
3.2. Số lượng và địa bàn thực hiện:  



- Đoàn cơ sở các Công ty Điện lực Tân Thuận, Gia Định, Sài Gòn, Bình Phú: 
mỗi đơn vị thực hiện 01 Chung cư/địa bàn quản lý. 

4. Tổ chức hiến máu tình nguyện “Tuần lễ Hồng EVN 2017”: 
- Thời gian thực hiện: ngày 27/12/2017. 
- Nội dung: Tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Tuần lễ 

hồng EVN 2017”. 
- Đối tượng tham gia: Vận động CNVC-LĐ trong toàn Tổng công ty và 

CNVC-LĐ tại trụ sở Green Power với tinh thần tự nguyện đăng ký tham gia. 

5. Công tác an sinh xã hội 

- Trao tặng 500 đồng hồ treo tường cho các hộ gia đình được sửa chữa điện 
trong các chương trình tri ân. 

- Trao tặng 200 phần quà cho mẹ VNAH, gia đình chính sách, gia đình nghèo 
nơi tổ chức các chương trình tri ân. 

III- CÁC CH ƯƠNG TRÌNH TRUY ỀN THÔNG 

1. Phát clip giới thiệu về Tháng “Tri ân khách hàng” 

- Nội dung thực hiện: phát clip giới thiệu Tháng “Tri ân khách hàng” do EVN 
phát hành tại trụ sở Tổng công ty và trụ sở các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, cho 
đăng clip này trên trang tin điện tử Tổng công ty, trang tin nội bộ, website Chăm sóc 
khách hàng, Zalo Page EVNHCMC.  

2. Viết tin, bài phóng sự về Tháng “Tri ân khách hàng” 

- Mời phóng viên báo - đài tham dự và đưa tin về các hoạt động trong Tháng tri 
ân khách hàng. 

3. Xây dựng chuyên mục Tháng “Tri ân khách hàng” 

- Nội dung thực hiện: Xây dựng chuyên mục riêng Tháng “Tri ân khách hàng” 
trên trang tin điện tử Tổng công ty (http://hcmpc.com.vn/) để đăng tải những thông 
tin về các hoạt động của Tháng “Tri ân khách hàng”.  

4. Treo băng rôn, standy Tháng “Tri ân khách hàng” tại trụ sở các đơn vị 

- Nội dung thực hiện: các Đơn vị thực hiện treo băng rôn, standy, phát clip giới 
thiệu Tháng “Tri ân khách hàng” tại trụ sở các Công ty Điện lực và tòa nhà Green 
Power.  

5. Xây dựng Trailer và phim giới thiệu các hoạt động của Tháng “Tri ân 
khách hàng” 

- Nội dung thực hiện: Xây dựng đọan phim ngắn giới thiệu các hoạt động do 
Tổng công ty thực hiện Tháng “Tri ân khách hàng” 12/2017. 

6.Tổ chức Hội nghị thông tin các hoạt động của Tháng “Tri ân khách hàng” 



- Nội dung thực hiện: Tổ chức Hội nghị các hoạt động của Tổng công ty sẽ 
diễn ra trong Tháng “Tri ân khách hàng” 12/2017; thực hiện thông cáo báo chí về 
các hoạt động của Tháng “Tri ân khách hàng”.  

7. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thi công sửa chữa điện 

- Nội dung thực hiện: Thực hiện các banner tuyên truyền về các dịch vụ điện 
của Tổng công ty trên các phương tiện thi công sửa chữa điện. 

8.Tuyên truyền về Chương trình quay số trúng thưởng “Khách hàng may 
mắn EVNHCMC” 

- Đăng tải thông tin về chương trình trên trang tin điện tử Tổng công ty, 
website Chăm sóc khách hàng, Zalo Page EVNHCMC. 

- Đăng thông báo về chương trình và kết quả chương trình trên trang tin Tổng 
công ty và các cơ quan truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: trong tháng 12/2017 

9.Giao lưu trực tuyến với khách hàng sử dụng điện với chủ đề “Tri ân khách 
hàng” trên báo Thanh niên online 

- Nội dung thực hiện: phối hợp với Báo Thanh niên online tổ chức buổi giao 
lưu trực tuyến với khách hàng sử dụng điện nhằm tuyên truyền đến khách hàng về 
các dịch vụ trực tuyến, các hoạt động của Tháng “Tri ân khách hàng”. 

- Thời gian thực hiện: dự kiến tổ chức vào ngày 14/12/2017 

 

Tổng công ty Điện lực TP.HCM./. 


