
Noi nhán: 
-NhuDi&i3; 
- HDTV EVN (dê b/c); 
- Lru: VT, KD. 

TONG GIAM DOC 

TAP DOAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
DIIN LVC  VIT NAM Dc Ip - Ty' do - Hnh phüc 

So: /QD-EVN Ha Nói, ngày  2  tháng 6 nã,n 2019 

QUYET DINH 
V/v ban hành Quy trmnh thI dim v cung cp các djch vi1t din theo 
phuong thüc din tü  trong Tp doãn Din  lye Quc gia Vit Nam 

TONG GIAM nOc 
T4P DOAN DIN LVC  VIET NAM 

Can ci'r Nghj djnh s 26/201 8/ND-CP ngáy 28/02/2018 cüa Chinh phU v 
Diêu 1 to chüc vã hoat dng cüa Ip doàn Din hrc Vit Narn; 

Theo d nghj cüa Ong Tru'âng ban Kinh doanh Itp doàn Din Iic Vit Narn. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy trmnh thi dim v cung cp 
các djch vu din theo phuung thrc din tü trong Tap doàn Dién hrc Quôc gia Vit 
Nam". 

.A . Dieu 2. Quyet dnh nay co hiçu lçrc ke tu ngay 15/7/20 19. 

Diu 3. Các Phó Tng Giárn dc Tp doàn Din 1irc Vit Narn, Chánh Van 
phông, Tri.râng các Ban cüa Tp doàn Din hgrc Vit Narn, Thu tnxâng các don 
vi trrc thuc, các cong ty con do EVN närn giü 100% von diêu 1 Ngi.x&i di 
din theo üy quyên dôi vOi phân von cüa Tap doàn Diên hrc Vit Nam tai  các 
Cong ty con, Cong ty lien két vâ các Ca nhân lien quan có trách nhim thi hành 
Quyt djnh nay.!. 



T41P DOAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc Ip - Ti do - Hnh phüc 

QUY TRINH TH DIEM yE CUNG CAP cAc DICH  VJ DIN THEO 
PHU'OTG TH1I'C DIN TU' 

TRONG TAP  DOAN DIN LIC QUOC GIA VIT NAM 

(Ban hânh kern theo Quyt ct/nh sd 69/QD-EVN ngày 28 tháng 6 nãrn 2018 
cta Tçp doàn Din 1yc Vit Narn) 

Chuo'ng I 
CAC QUY DNH CHUNG 

Diu 1.Phtm vi diu chinh và dôi tung ap (1t1ng 

1. Pham vi diu chinh 

Quy trinh nay quy djnh vic cung cp các djch vii din cüa Tp doàn Diên luc 
Qu6c gia Vit Nam theo phucng thüc din tü, bao grn: Djch v11 cung cp ctin 
mâi; Djch vii trong qua trmnh thirc hin hcrp dng rnua ban din; Djch vt h trçi 
khách hang. 

2. Di ti.rclng áp dtng 

a) Khách hang có yêu c.0 sir diing djch vi din; 

b) Tp doàn Din lirc Vit Nam, Tng cong ty Din hrc, Cong ty Din hrc, 
Din hrc và các dan v có lien quan thuOc Tp doàn Din 1irc Vit Nam 

Diêu 2. Các ch& viM tt 

Trong Quy trInh nay, các chtr vi& tt duqc hiu nhu sau: 

1. BBD: Ben bàn din, bao gm Ttp doàn Din 1irc Vit Nam, Tng cong ty 
Diên lirc, Cong ty Dién hc, Din hrc và các dan vj có lien quan thuc Tp 
doàn Din lirc Vit Nam. 

2. BBTT: Biên bàn treo tháo thit bj do. 
3. BMD: Ben mua din (là khách hang có yêu ctu sir dicing djch vi din) 
4. CTDL: Cong ty Din lirc tinh, qun, huyn. 
5. DL: Din liic qun, huyn. 
6. EVN: Tp doân Din lirc Vit Nam. 
7. HDMBD: Hçvp dng mua bàn din. 
8. P.GDKH: Phông Giao djch Khách hang. 
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9. PACD: Phuang an cap din. 
10. PL HDMBD: Phii 1iic sra di b sung HDMBD. 
11. TT.CSKH: Trung tarn Chäm soc khách hang. 

Nhtrng tü' ngi3, chtr vit tt khác duqc hiu và duc giãi nghia theo quy djnh 
trong Diu 1 t chirc và hot dng cüa Ip doàn Din hrc Vit Narn, Quy djnh 
cung cp các djch v11 din áp diving trong EVN, Quy trmnh kinh doanh din näng, 
các quy ch quãn 1' ni b khác cüa EVN và các van bàn quy phm pháp 1ut khác. 

Diu 3. Các djch viii din/nghip vv ni b áp dung phuo'ng thtrc din tr 

1. Djch vi cung cap din mâi 

a) Cp din mOi tr 1uâi din ha áp. 

b) dp din mói tr luâi din trung ap. 

2. Djch vi trong qua trInh thirc hin HDMBD 

a) Thay di cong suit sr ding dinIthay di loai cOng to' 01 pha, 03 pha. 

b) Thay dM vj tn thi& bj do dm. 

c) Thay diii miic dich sü diing din. 

d) Thay di djnh imrc sr diing din. 

e) Thay di chü th HDMBD. 

f) Thay di thông tin dã däng k. 

g) Thay di hInh thirc thanh toán tin din. 

h) Gia han  HDMBD. 

i) Chm dirt HDMBD. 

3. Các djch vit h trçi 
L.p at day dn tr sau cong W dn nhà khách hang. 
4. Các nghip vt tác nghip ni b 

a) Thay di vj tn thi& bj do dmiTreo tháo thiêt bj do drn. 

b) Gia han  HDMBD. 

c) Kim tra mic dich sir ding din. 

d) Kirn tra djnh mrc sCr ding din. 

e) Chm dirt HDMBD. 

Diu 4.Nguyên tc chung 
1. Tnning hgp CTDL chua cO rng dvng  hiri truô'ng hoc diu kin di.thng 

truyên không cho phép trrc tuyn, sê thirc hin theo các buóc txong tir nhix tnrxng 
hçip BMD không có mt tai  dja dirn cp din trong qua trmnh thi cong. 
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5.HOy yêu cu 

dich vçi din/cp 

ien 

4.Thrc hin xác 
nhn giao dich  k' 

s6 qua OTP 

2. Trong trrning hçp BMD không dng fr ni dung cüa vAn ban din tU k' kt 
qua Web CSKH, App CSKH, BMD së trao dôi vOi BBD dê hiu chinh, thông nhât 
theo quy djnh tai  Diêu 5 Quy trInh nay. 

3. Dôi vâi djch vi,i cap din rnâi, tru&ng hçip BMD Co yêU câu djch vi day sau 
cong tci, BBD sê thirc hin các bi.róc djch vi và hoàn tat thu We song song vài qua 
trInh cap diên. 

Diu 5. Quv trInh xü 1 nu BMD không (Long ' n)i (lung ho soigiây to' 
1. Quy trInh thiic hin 

-\ 

3.Gri thông báo 

v ni dung dä 
dLtçlc chnh sira 

I- 

1.BMDxem ni 

dung ho scY/giy 

ta 

 

 

KhOng dOng ç' 

 

  

Dng 

I- 
-  

2.BBO trao d61 Ii 
vài BMD, sCra Ii 
ni dung theo 

yeu cu 

Khâng dOng 

Dng ' 

4,  

2. Din giái các bi.râc trong quy trmnh thirc hin 
,.. . A • A A A A 

Biro'c 1. BMD xem flQl dung ho so'Igiay to': BMD xern nçn dung ho scilgiay 
tO' ye djch vii din qua Web CSKH, Tfng ding CSKH App Mobile (App), Zalo 
page hoc irng diing hin tnthng. 

Biroc 2. BBD trao di 1i vói BMD, süa Ii ni dung theo yêu cAu: Trong 
trirng h?p  BMD không dông fr vi ni dung ho sci/giây tä djch vi, BBD së trao 
dôi lai vâi BMD dê hiu chinh 

lai 
ni dung. Vic dira ra các yêu câu chinh süa 

du'cic BMD thirc hin thông qua Web CSKH, U'ng diing CSKH App Mobile (App), 
Zalo page hoc các kênh giao djch khác do ben BBD cung cap. 

Btrrc 3. Gin thông báo v h so'/giy to' dã du'Q'c chnh sü'a: Sau khi hiu 
chinh, BBD g1ri thông báo cho BMD dê vào xem li ni dung 

Buoc 4. Thuc hin xác nhn giao dlch  k s qua OTP: BMD sau khi dng 
vâi ni dung ho so/giây tO djch vit Se thisc hin xác nhân giao djch k so qua 

OTP 
Buóc 5. Hüy yell cu djchvii din/cp din: BBD không thông nht duc 

các ni dung diêu khoãn cung cap djch vii vOi BMD, së thirc hin các thu tic dé 
hüy yêu câu djch vii diên. 

Chu'o'ng II 

- 
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.1 

Nêu thiu 

giäytY 

1.Gt'ri 

yeu cu cap din 

2.GOi thông tin 

ye ma giao dich, 

tài khon truy 

cp qua Email! 

SMS j 

4.Thông báo thOi 

gian kháo sat dia 

dim cap din 

qua Email/SMS 
'S.- •/ 

3.B6 sung các 

giay tä kern theo 

quy djnh 

8.Nhn giäy bao 

lanh,'tien c1t CQC 

try'c tip 

I- 
14.Gtri thông báo 

cho BMD ye 
HOMBO, PACO, 

BBTT 

16.Kç' HOMBO, 

BBTT, PACO 

17.Hoàn tâtthô 

tyc cap din 

,1 \  

CUNG CAP CAC DCH VJ DIIN THEO PHU'O'NG THU'C DHN T1J' 

Diêu 6.Dch vu cp diên mó'i tii lu'ôi diên ha áp (220/380V) 

1. Quy trInh thirc hin 

BEN MUA OIN (BMD) I BEN BAN DIN (BBD) 

6.Lp PACO 

7.Lp HOMBO 

( 

1O.Gt'ri thông báo 

thigianthi - 

công, lap c1t 

11.Thi cong 1p 

d t Cong to' 

5.Kho sat ti da 

dim cap din 

'S.- .  

Cap dirngn hn 

,c7 

9.Thông báo cia 

np tien dt coc 

qua Ernail/SMS 

      

12.Lp BBTT 

 

13.Xemvà k 

PACO, HDMBO, 

BBTT qua ü'ng 

dung hien tru'äng 
,1 

BMD có tInt t?i hin tru'äng 

    

    

15.Xemvà k 

PACO, HDMB€, 

BBTT qua Web 

CSKH, App CSKH 
'S.- J 

BMD không CO rnt t?i  hin tru'&ng 

2. Din giái các buc trong quy trInh tlirc hin 

Bu'&c 1. Gill yêu cu cp din: BMD gü'i yêu câu cap din qua Web CSKH, 
U'ng ditng CSKH App Mobile (App), Zalo page, kern theo các ho so, giây t 
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dng file ánh hoäc van bàn din tir, các thông tin v Email/S6 DT lien lac 
Biroc 2. GUi thông tin v ma giao dlch,  tài khoãn truy cp qua 

Email/SMS: BBD gi'ri thông tin ye ma giao djch, tài khoàn truy cp vào Web 
CSKH, iirng ding CSKH cho BMF) 

Btrrc 3. B sung các giy to. kern theo quy djnh: Tnnng hçip chua dü giAy 
to theo quy djnh, BMD së gui bô sung các ho so giây tO can thiêt truOc khi 
HDMBD duqc hai ben tiên hành k kêt qua các each sau: 

- Tài cac tài lieu len qua Web CSKH, üng dvng  CSKH 
- Nliân viên dién lijc sao chiip khi dn khão sat dja dim c.p diên 
- Cung cp trirc tiêp tai  phOng giao djch khách hang 
Bu*c 4. Thông báo thOi gian khão sat dja dirn cp din qua Email/SMS: 

BBD gui thông báo cho BMD ye thOi gian khâo sat dja diem yêu câu cap din qua 
Email/SMS/App/Zalo page 

Burc 5. Khão sat ti dja dim cp din: BBD thrc hin kháo sat tai  dja 
diem cap din cüa BMD. Tüy tInh huông, có the sê phãi thirc hin khão sat lai  ho.c 
kêt thüc do không dü diêu kin cap din 

Buoc 6. Lap PACI): BBf) 1p dir thão Phuong an du ni cp din 
Bu*c 7. Lp dr thão HOMBO: BBD 1p dir tháo hcrp dông mua ban din gi:ri 

cho BMD 
Btró'c 8. Nhn giy bão Iãnh/tin dt CQC trVc tip: Tru&ng hcip si'r dvng din 

ngän han,  BMD g1ri cho BBD giây bão lãnh hp dông hoc dóng tiên dt cc trrc 
tiêp cho BBD. 

Btr&c 9. Thông báo dã np tin dt ccc qua Email/SMS: BBD gui thông báo 
dã np tiên dat cc cho BMD qua Email/SMS/App/Zalo page nêu là cap din ngãn 
han 

Biroc 10. GUi thông báo thOi gian thi công, lap dt: BBD giri thông báo cho 
BMD ye thOi gian thi công, lap dt qua Email/SMS/App/Zalo page 

Btró'c 11. Thi cong 1p dt cong to': BBD thrc hin thi công, 1p dt cong to 
BuOc 12. Lp BBTT: BBD 1tp biên bàn treo tháo t?i  hin trtthng 
Btr&c 13. Xem và k PACD, HDMBD, BBTT qua Ung dung hin tru&ng: 

Tnthng hgp BMD có mt tai  dja diem cap din trong qua trmnh thi công, BBD và 
BMD së xem, thông nhât ni dung Hcip dông mua ban din, Phucing an cap din, 
Biên bàn treo tháo và sau do BMD thijc hien kS' so xác nhn giao djch ngay tai  hin 
tnrOng bang OTP 

BtrOc 14. GUi thông báo cho BMD v HDMBD, PACD, BBTT: Tnthng hgp 
BMD không CO mt tai  dja diem cap din trong qua trInh thi công, BBD sê gui 
thông báo cho BMD ye các ho so, giây tO cap din can xem và thông nhât nôi dung 

Burc 15. Xem và k PACD, HDMBD, BBTT qua Web CSKH, App 
CSKH: BMD däng nhâp vào Web CSKH/U'ng dung CSKH App Mobile dê xern 
Phuxing an cap din, Hcip dông mua ban then,  Biên bàn treo tháo. Trithng hçip can 
hieu chinh ni dung, BMD sê phân hôi 1a  cho BBD trén giao diCn  phân mem 

Btthc 16. K HDMBD, BBTT, PACD: BBD k' so Phixong an cap then, Hp 
dông mua ban dien,  Biên bàn treo tháo 
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Btrrc 17. Hoàn tt thu tue cp din: BBD hoàn tt các thñ tic nôi b ye 
nghip v cap din 

3. Các h si giy t k' kt giüa BBD vã BMD duqc din tir hóa 
a) Phucing an cap din 
b)Biên ban treo tháo thiêt bj do 
c) Hqp dông mua ban din rntic dIch sinh hot/ngoài rntc dIch sinh hoit 
4. Các loai ho so giây t cüa BMD cung cap dirc to chirc luu trt theo phu'ong 

thirc din t1r 
a) Giy d nghj rnua din (truO'ng hcp yêu cãu djch vii cp din tai  phông giao 

djch) 
b) Giy ttüy than cCta BMD 
c) Gi.y t xác dinh chU th HDMBD 

d) Së h khu/s t?m  tri1.. cüa các h dung chung (BMD rnua din dñng chung 
cong fti) 

e) Gi.y üy quyn có chü' kS'  cüa các h diing chung (BMD mua din dung 
chung cong tci) 

f) Giy cam k& thanh toán ht nçi tin din vâi chü HDMBD dang dung chung 
(BMD tách cong t dung chung) 

g) Gi.y ti xác djnh miic dIch si1r diing din (BMD mua din ngoài sinh hoat) 
h) Ban däng k' biu d ph tâi (BMD san xut, kinh doanh djch vii có cong 

suât iOn nhât >=4OKW) 
i) Gi.y bão lãnh cüa Ngân hang hoc dit ccc (BMD rnua din ngn han) 

6 



3.B6 sung các 
giy t& kern theo 

quy djnh 

1.G&i 
yêu cu cp c1in 

Nu thiu 
giâ'ytä 

I 

7.Giri thông báo 
cho BMD ye 

BBTTDN 

I- 

16.K' BBTTDN, 
HOMBO, BBTT, 

PACO 

J 

/- 

17.Hoàn tat tho 
tyc cap din 

Diêu 7. D!ch  vy Cp din trung áp do Khách hang dâu tu Cong trInh 
1. Quy trInh thirc hin 

BEN MUA DIEN (BMD) I BEN BAN DIEN (BBD) 

2.G&i thông tin 
ye ma giao dich, 

tài khon truy 
cp qua Email! 

SMS -,  
r 

4.Thông báo th&i 
giankhàosátdia 
dim cap din 

qua Ernail!SMS 
1 

6.Lâp BBTTDN 
5.Kho sat ti dja 

cli4m cap din 

1 

8.Lp PACO 

9.Lp HOMBO 

11.Thi cong Ip 
ct cOng tcl 

I- 

1O.GO'i thông báo 
th&i gian thi 
công, Ip  dt 

1 

 

13.Xem và k " 
BB1TDN, PACO, 

HMBo,BBTr 4 

qua ü'ng dyng 
hin tru'âng  

   

12.Lp BBTT 

 

BMD có rInt  tal hin tru'à'ng 

    

    

. 7  

15.Xem và k ' 
BBTrDN, PACO, 
HOMBO, BBU 

qua Web CSKH, 
App CSKH j 

I- 
14.G&i thông báo 

cho BMO ye 
HDMBD, PACO, 

BBTT 

BMD không có mt ti hin tru'lng 
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2. Din giái các bixâc trong quy trinh thirc hin 
Buórc 1. Gui yêu cu cp din: BMD gñ'i yêu cu cap din qua Web CSKH, 

Ong ding CSKH App Mobile (App), Zalo page, kern theo các ho sci, giây ti dang 
file ành hoc van bàn din tü', các thông tin ye Email/So DT lien 1c 

Birc 2. Gui thông tin v ma giao djch, tài khoãn truy cp qua Email/SMS: 
BBD giri thông tin ye ma giao djch, tài khoân truy cp vào Web CSKH, Tfng dung 
CSKH cho BMD 

Bir(rc 3. B sung cãc giy to kern theo quy djnh: Truinghçip chua dü giy 
tô theo quy djnh, BMD së gi:ri bô sung các ho s giây t can thiêt tnr&c khi 
HDMBD ducic hai ben tiên hành k' kêt qua các each sau: 

Tâi các tài 1iu len qua Web CSKH, 1rng dung CSKH 
Nhân viên din hrc sao chiip khi dn kháo sat dja dim cp din 
Cung cp tiVc tiptai phông giao djch khách hang 
Buo'c 4. Thong bao thoi gian khao sat da diem cap diçn qua ErnaiIISMS: 

BBD gi'ri thông báo cho BMD ye thai gian khão sat dja diem yêu câu cap din qua 
Email/SMS/App/Zalo page 

p 9 P 9 P 

Buoc 5. Khao sat ti d!a  diem cap diçn: BBD thi:rc hiçn khao sat tal  da diem 
cap din cüa BMD. Thy tInh huông, có the sê phái thirc hin kháo sat lai  hoc kêt 
thüc do không dñ diêu kin cap din 

Btrrc 6. Lap BBTTDN: BBD 1p biên bàn thôa thun dâu ni 
Burc 7. Gui thông báo cho BMD v BBTTDN: BBD giri thông báo cho 

BMD dê xem xét và thông nhât ni dung biên bàn thOa thun dâu nôi 
Buoc 8. Lp PACt): BBD 1p dr tháo Phuo'ng an du n6i cp diên 
Buó'c 9. Lp dir thão HDMBD: BBE) 1p dix thão hçip dng mua ban din gui 

cho BMD 
Burc 10. Gui thông báo thôi gian thi công, iAp dt: BBD gui thông báo cho 

BMD ye thai gian thi công, lap dt qua Email/SMS/App/Zalo page 
Btróc 11. Thi cong lap dt cong to: BBD thixc hi@i  thi công, 1p dat cong to 
Blthc 12. Lp BBTT: BBD 1p biên bàn treo tháo tai hin tnthng 
Bu*c 13. Xem và k BBTTDN, PACt), HDMBD, BBTT qua üng ding 

hin trtrô'ng: Trtx&ng hqp BMD có mat tai dja diem cap din trong qua trInh thi 
cOng, BBD và BMD sê xern, thông nhât ni dung Hqp dông mua ban din, Phixong 
an cap din, Biên bàn treo tháo và sau do BMD thirc hin k' so xác nhan giao djch 
ngay tai  hin tnthng bang OTP 

Bu&c 14. Gui thông báo cho BMD v HDMBD, PACt), BBTT: Trithng hçcp 
BMD không có mat tai dja diem cap din trong qua trinh thi công, BBD së gui 
thông báo cho BMD ye các ho so, giây t cap din can xem và thông nhât ni dung 

Btryc 15. Xem và k BBTTDN, PACt), HOMBO, BBTT qua Web CSKH, 
App CSKH: BMD däng nhp vào Web CSKH/tirng dung CSKH App Mobile dê 
xem Phixong an cap din, Hcip dong rnua ban din, Biên bàn treo tháo. Truäng hcp 
can hiu chinh ni dung, BMD sê phân hôi lai  cho BBD trên giao din phân mem 

Btrrc 16. K BBTTDN, HDMBD, BBTT, PACt): BBD k' sé, Biên bàn thOa 

8 



thun du ni, Phuxxng an dtp din, Hçxp dng rnua ban din, Biên bàn treo tháo 
Bu*c 17. Hoàn dt thu tçic cp din: BBD hoàn tat các thu tiic ni b ye 

nghip vi cap diên 
3. Các h so giAy t k' kt giüa BBD vâ BMD duc din tu hóa 
a) Biên bàn thöa thuân dAu ni. 
b) Ph1.rcTng an cap din. 
c) Biên bàn treo tháo thit bj do drn. 
d) Hçip dng mua bàn dién mvc  dich sinh hot/ngoài mitc dIch sinh hoat. 
4. Các loai h so gi.y tà cüa BMD cung cAp duc t chrc 1uu trü theo phucvng 

thüc din tü 
a) Giây dê nghj mua din. 
b) Giây to' tüy than. 
c) Giây to' xác djnh chU the HDMBD. 
d)Thong tin däng k dâu nôi. 
e) Giây to' xác djnh mitc dIch sir ding diên (BMD rnua din ngoài sinh hot). 
f) Giâyphép hoat dông din 1irc (ap dung vOi BMD rnua buôn din nông thôn, 

có cong suât iOn hon 50k VA). 
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14.GOi thông bo 
cho BMD ye 

HOMBO, PACD, 
BBTT 

BMD không có mt ti hin tru'äng 

1 13.Xern và k "\ 
BBTTDN, HDDTCT, 

PACD,HOMBO,BB1T 4 

qua ü'ng dyng hin 
\ trt!&ng } 

BMD có nttai hin trithng 
12.Lp BBTT 

1 
16.K BBTTDN, 

HDDTCT, 

HOMBO, BBTT, 
PACO 

1 

17.Hoàn tat tho 
tyc cap diri 

,1 

" 2.Gri thông tin 

ye m giao dch, 

 ' tài khoôn truy 

cp qua Email! 
SMS j 

1.Gtri 

yeu cu cp in 

v7  

" 15.Xemvàk " 
BBUDN, HDTCT, 

PACD, HDMBD, 

BBTT qua Web 
CSKH, App CSKH _) 

I 

7.GO'i thông bo 
cho BMD v 

BBTTDN, HDDTCT 

I 

1 
4.Thông bo th&i 

, giankhosátdja 

digm cp din 

qua Email/SMS 
1 

I,  

5.Kho st t?i  dja 

digm cap din 

I 

8.Lp PACO 

11Th I cong 1p 

dt cong W 

9.Lp HOMBO 

I 
1O.Gri thông báo 

th&i gian thi 

công, 1p dt 

Nu thigu 

giy t& 

4'— 

6.Lp BBTTDN, 

HDfTCT 

3.B6 sung càc 

giây t& kern theo 

quy dnh 

Diu 8. Djch 
vv 

Cp din trung ãp do Ngành din du tu' cong trInh 
1. Quy trmnh thuc hin 

BEN MUA DIEN (BMD) BEN BAN DIN (BBD) 
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2. Din giài các bu'âc trong quy trInh thirc hin 
Btr&c 1. GUI cu cp din: BMD güi yêu cu dtp din qua Web CSKH, 

Ung diing CSKH App Mobile (App), Zalo page, kern theo các ho sc, giây t dng 
file ânh hoc van bàn din ti:r, các thông tin ye Email/So DT lien lac 

Btróc 2. Gui thông tin v ma giao dlch,  tài khoãn truy cp qua 
Email/SMS: BBD g1ri thông tin ye ma giao djch, tài khoân truy cp vào Web 
CSKH, Ung ding CSKH cho BMD 

Bu*c 3. B sung các giy t& kern theo quy dlnh:  Trung hcip chua dü giy 
th theo quy djnh, BMD sê gi:ri bô sung các ho so giây th can thiêt truâc khi 
HDMBD duçic hai ben tién hành kfr  kêt qua các each sau: 

- Tài các tài lieu len qua Web CSKH, irng ding CSKH 
- Nhân viên din hrc sao chp khi dn khào sat dja diem cap din 
- Cung cap tnrc tiêp tai phông giao dch khách hang 
Burc 4. Thông báo thô'i gian khão sat dja diem cp din qua Ernail/SMS: 

BBD gi'ri thông báo cho BMD ye thai gian khào sat dja diem yêu câu cap din qua 
Email/SMS/App/Zalo page 

Btr&c 5. Khão sat ti dja diem cp din: BBf) thirc hin khâo sat tti dja 
diem cap din cUa BMD. Thy tInh huông, có the së phái thirc hin khão sat lai hoc 
k& thüc do không dU diêu kin cap din 

Bu*c 6. Lp BBTTDN, HDDTCT: BBD 1p  biên bàn thOa thun du ni và 
hcip dông dâu tu cOng trjnh 

Bu&c 7. GUi thông báo cho BMD v BBTTDN, HDDTCT: BBDgiri thông 
báo cho BMD dê xem xét và thông nhât nôi dung biên bàn thOa thi4n dâu nOi 

Bu*c 8. Lp PACD: BBD 1p dv thão Phuang an d.0 ni cAp din 
Bu&c 9. Lp di thão HDMBD: BBD 1p  dir thào hop dng mua ban din 

gi:ri cho BMD 
Bu'óc 10. GUi thông báo thô'i gian thi công, lap dt: BBD gri thông báo 

cho BMD ye thai gian thi công, lap dt qua Email/SMS/App/Zalo page 
Buóc 11. Thi cong 1p dt cong to: BBD thirc hin thi công, lAp d.t cOng to 
Bu*c 12. Lp BBTT: BBD 1p biên bàn treo tháo tai  hin trithng 
Btr&c 13. Xem và k BBTTDN, HDDTCT, PACD, HDMBD, BBTT qua 

U'ng diing hin tru*ng: Trithng hqp BMD Co rnt ti dja diem cap din trong qua 
trInh thi cOng, BBD và BMD së xem, thông nhât ni dung Hçip dông mua ban din, 
Phuong an cap din, Biên bàn treo tháo và sau do BMD thirc hiên k' sO xác nhn 
giao djch ngay tai  hin trung bang OTP 

Btthc 14. GUi thông báo cho BMD v HDMBD, PACD, BBTT: TruO'ng 
hcip BMD không Co mt tai  da diem cap din trong qua trInh thi công, BBD së gi:ri 
thông báo cho BMD ye các ho so, giây t cap din can xem và thông nhât ni dung 

Bithc 15. Xem và k BBTTDN, HDDTCT, PACD, HOMBO, BBTT qua 
Web CSKH, App CSKH: BMD dàng nh.p vào Web CSKH/U'ng dvng  CSKH 
App Mobile dê xern Phucing an cap din, I-Icp dông rnua bàn din, Bien bàn treo 
tháo. Trix&ng hçrp can hitu chinh ni dung, BMD së phãn hôi lai cho BBD trên giao 
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din phn mm 
Bu*c 16. K BBTTDN, HDDTCT, HDMBD, BBTT, PACD: BBD k so 

Biên bàn thôa thun dâu nôi, Hcp dOng dâu tu cong trmnh, Phucing an cap din, 
Hcip dông mua ban din, Biên bàn treo tháo 

Bu'ó'c 17. Hoàn tt thu tyc cp din: BBD hoàn tat các thu tc ni b v 
nghip vi cap din 

3. Các h so giy ti k' kt gi&a BBD và BMD duc din tr hóa 
a) Biên bàn thOa thun dAu ni. 
b) Hcp dng du tr cong trmnh 
c) Phixong an cp din 
d) Biên bàn treo tháo thit bj do dm 
e) Hçip dng mua bàn din mic dich sinh hot/ngoài miic dich sinh hoat 
4. Các loai h so giy tà cüa BMD cung cAp duçic th chrc luu trEk theo phu'ong 

thüc din tCr 
a) Giây dê nghj mua din 
b) GiAy tâ tüy than 
c) GiAy t xác djnh chü th HDMBD 
d) Thông tin dang k' dAu ni 
e) GiAy t xác d'nh mvc  dich sir dvng  din (BMD rnua din ngoài sinh hoat) 

GiAy phép hoat dng din 1irc (áp dung vOi BMf) mua buôn din nông thôn, 
có Cong suât Ian hon 50k VA) 

12 



Diêu 9. Djch viii Thay dôi cong sut sü ding din 
1. Quy trInh thrc hin 

BEN MUA DIEN (BMO) BEN BAN DlN (BBD) 

2.Thong baa 

_______ ________ thó gian kháo 

sat qua SMS/ 

Email 

3.Thy'chin 

kho sat 

Web, App 

Zalo Page 

TT CS K H 

I 
1.Gu'i yêu cau 

dch vu Thay di 

cong suât s& 

dung 

BMO có mt & hin tru'ng 

p 

5.Gri thông baa 

th&igianthi 4 

công, 1p át 

1 

6.ThVchin thi 

cOng 

4.Lp phu lyc 

HDMBD 

7.Lp BBTT (nu 

Ca) 

BMD khOngcó mt &hin trLräng 

10. Xem và k' PL
9.Giri thông baa 

HDMBD, BBTT 
4 cho BM v PL 

qua Web CSKH, I HDMBD, BBTT 
App CSKH 

Web, App 

Zalo Page 

UDHT 

8.Xemvà kPL 

HOMBO, BBU 

qua U'ng dung 

hin trräng 

I I
I - 

11.K s6 PL 

HOMBO, BBTT 

12.Hoàn tâtthi 

tuc dch vu 

2.Din giái các buóc trong quy trInh th'c hin 

Bu*c 1. Gui yêu cãu djch vy Thay dôi cong suât sü dyng: BMD truy cp 
website hotc U'ng dyng CSKH App Mobile (App), Zalo page, ch9n djch vi Thay 
dôi cong suât sü' diing din. Nhip các thông till dãng k' djch vii và tãi các tài 1iu 
len theo quy djnh. 

BuO'c 2. Thông báo thôi gian khão sat qua SIVIS/Email: BBD gi din thoi 
vá gri thông báo cho BMD ye thai gian tlic hin khâo sat dã du'c thông nhât qua 
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Email/SMS/App/Zalo page 
Btthc 3. Thyc hin khäo sat: BBD thirc hin khão sat 
Bu*c 4. Lp Phti liic sia d6i, bi sung ye cong sut sü' dyng: BBD thrc 

hin 1p Phii 1itc sira dôi, ho sung ye cong suât sr ding 
Btr&c 5. Gui thông báo thôi gian thi công, lap clt: BBD gri thông báo cho 

BMD ye Phi hic scra dôi, bô sung ye cong suât sir diing và th6i gian thijc hin thi 
cong qua Email/SMS/App/Zalo page. 

Buóc 6. Thirc hin thi công: BBD thirc hin thi cong 1p d1t tai  hin tnrng 

Buc 7. Lp BBTT: BBD th'c hin 1p BBTT trong truäng hcTp co treo tháo 
thiêt bj do dêm 

Btróc 8. Xem và k PL HDMBD, BBTT qua U'ng dyng hin trtrô'ng: 
Truàng hcip BMD có mitt tai  dja diem sir ditng din trong qua trinh thi công, BBD 
va BMD së xem, thông nhât ni dung Phii hic süa dôi, bô sung ye cong suât sü 
diing, BBTT và sau do BMD thirc hin k sO xác nhn giao djch ngay ti hin 
tnthng bang OTP 

Bu*c 9. Gui thông báo cho BMD v Phy lye sira di,bô sung v cong sut 
sfr dyng, BBTT: Tnrng hcip BMD không có mt t?i  dja diem si:r diing din trong 
qua trInh thi công, BBD së gi:ri thông báo cho BMD ye các ho so, giây t djch vt 
can xem và thông nhât ni dung 

.. A. A A A A Btroc 10. Xem va ky Phy lye stra doi, bo sung ye cong suat su' dyng, BBTT 
qua Web CSKLI, App CSKH: BMD dàng nhp vào Web CSKHITJng ding CSKH 
App Mobile dê xem ni dung Phv liic si:ra dôi, bô sung ye cong suât s1r diing, Biên 
bàn treo tháo. TmOng h9p can hiu chinh ni dung, BMD sê phán hôi 1i cho BBD 
trên giao din phân mêm 

A 9 A. A A A A Btro'c 11. Ky so Phy lyc sua doi, bo sung ye cong suat su' dyng, BBTT: 
BBD k so Phu luc sira dôi, ho sung ye cOng suât sü' diing, BBTT 

Bu'rc 12. Hoãn tt thu tyc dlch  vy: BBD hoàn tat các thu ti1c ni b 
3. Các h so giy tâ k kt gicra BBD Va BMD dugc din tir hóa 
a) Ph 1c si'ra dôi, bô sung ye cong suât sü dvng 
b) Biên bàn treo tháo thiêt bj do dém 
4. Các loai hO so giây to' cUa BMD cung cap du'Q'c tO chüc lu'u tr theo phuong 

thüc diên tir 
a) Giy d nghj cung dip djch vv Thay di cong sut sü dung din 
b) Bang k thiet bj din sr dvng 
c) Bàn däng k bieu do phi tãi (tnrO'ng hçp BMD vâi mi1c dIch san xuât, 

kinh doanh djch v1i có cong suât ló'n nhât >=4OKW) 

14 



4 -i'-- 

r 

( 

4.Lp dçr toán 

vt tu' 

5.Thông báo v 

ti'ên dich vu 

1 

13.XemvàkPL 

HDMBD, BBTT 
4 

qua WebCSKH, 

AppCSKH 

Diêu 10. Dlch  viii Thay (Mi vj tn thit bi  do dm 

1. Quy trInh thirc hin 

BEN MUA OlN (BMO) BEN BAN DIN (BBD) 

 

p 

   

p 

2.Thông báo 

thà'i gian kháo 

sat qua SMS/ 

Email 
.1 

    

     

     

Web, App 

Zalo Page 

TTCSKH 

1.Gri yêu c'âu 

dich vy Thay c6i 

vtrIthiêt b 

  

  

     

     

     

3.Thu'chin 

khào sat 

6.Thanh toán 

tin djch vu 

'S  

8.Gri thông báo 

th&i gian thi 4 

công, lap c1t 

I 

7.Lâp phu lyc 

HOMBO 

Web, App 

Zalo Page 

U DHT 

A  

BMD có mt & hin tru'&ng 

I 
I- 

11.Xemvà k'PL 

HOMBO, BBTT 

qua CJ'ng dung 

hin tru'à'ng 
'S  

I 

9.Thgrchin thi 

cong 

'S 

BMD không có mt & hin tru'&ng 

1O.Lp BBTT 

(nêu co) 

12.Gu'i thông 

bao cho BMD v'ê 

PL HDMBD, 

BB1T 

14.K s6 PL 
HOMBO, BBU 

 

15.Hoàn tâtthi 
tyc dlch  vy 

-i 
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2. Din giãi các buOc trong quy trInh thirc hiii 
• A A • A. . , . A . A Bu'oc 1. Gui yeu cau dch  vy Thay doi v  tn thiet b!:  BMD truy cp website 

hoãc TYng ding CSKH App Mobile (App), Zalo page, chçn djch vi Thay dãi vl tn 
thiêt bj do dêm. Nhp các thông tin dang k' djch vi và tái các tài 1iu len theo quy 
djnh. 

Bu'óc 2. Thông báo thô'i gian khão sat qua SMS/Email: BBD gçi dinthoai 
và gi'ri thông báo cho BMD ye thai gian thirc hin kháo sat dã ducc thông nhât qua 
Email/S MS/App/Zalo page 

Buóc 3. Thy'c hin khão sat: BBD thirc hin khào sat 
Burc 4. Lp dy toán 4t tu: BBD thrc hin ltp dr toán 4t tix 

A P A • A • I A F A A Btroc 5. Thong bao ye tien d!ch  vti: BBD gil' thong bao cho BMD ye viçc 
np tiên 

Bu&c 6. Thanh toán tin dlch  vy: BMD tic hin thanh toán tin dlch  vii, 
vic np tiên nay cüa BMD can du'çic thrc hin truâc khi BBD thrc hin thi cong 

Burc 7. Lap Phu lyc süa di, b sung v vj trI thit bj do dm: BBD thirc 
hin ltp Phi 1iic süa dôi, bô sung ye vj trj thiêt bj do dérn 

Bu'rc 8. Gui thông báo th?ri gian thi công, 1p dt: BBD g1ri thông báo cho 
BMD ye PL HDMBD và thai gian thirrc hin thi cong qua Ernail/SMS/App/Zalo 
page. 

Bu*c 9. Thirc hin thi công: BBD thrc hin thi cong 1p dtt t?i  hiên truâng 
Buóc 10. Lp BBTT: BBD thirc hin 1p BBTT trong trixông hcip có treo 

tháo thiêt bj do dêm 
Bucrc 11. Xem và k PACD, HDMBD, BBTT qua tD'ng dyng hin truông: 

Tnthng hcip BMD co mat tai dia diem su dung diên trong qua trinh thi cOng, BBD 
và BMD Se xem, thông nhât ni dung Phu Ic s1ra dôi, bô sung ye vj trI thiêt bj do 
dm, Biên bàn treo tháo và sau do BMD tic hin k' so xác nhn giao djch ngay 
tai hin tnuäng bang OTP 

Bu*c 12. Gui thông báo cho BMO v PL HOMBU, BBTT: Trithng hçp 
BMD lchông có mt tai dla diem sr diving din trong qua trInh thi công, BBD se giri 
thông báo cho BMD ye CáC ho so, giây t6 djch vi can xern và thông nhât ni dung 

Bu'&c 13. Xem và k PL HDMBD, BBTT qua Web CSKH, App CSKH: 
BMD dàng nhp vào Web CSKH/lfng dvng  CSKH App Mobile dé xem ni dung 
Phi lc sra dôi, bô sung ye vj tn thiêt bj do dêm, Biên bàn treo tháo. Tnrang hçip 
can hiu chinh ni dung, BMD sC phãn hôi lai  cho BBD trên giao din phân mém 

Bu*c 14. K S6 PL HDMBD, BBTT: BBD k' so Ph 1c scra dôi, bô sung 
ye vj trI thiêt bj do dêm, Biên bàn treo tháo 

Burc 15. Hoàn tt thu tyc djch vy: BBD hoàn tt các thu tic ni bO 
3. Các h si giy ta k kt gitra BBD và BMD duc din tir hóa 
a) Phu lc sCra di, b sung v y  trI thit bi do dm. 
b) Biên bàn tneo tháo thi& bj do dim. 
4. Các loai h sci giAy tä cüa BMD cung cap ducic to chôc ILfu trtr theo phuoiig 

thL'rc diên tCr 
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GiAy d nghj cung cp djch vii Thay di vj tn thit bj do dm 
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3Thrc hin 

khao sat 

4.Lâp BBTT 

TLMDSD 

Web, App 

Zalo Page 

IT CS K H 

1.G&i yêu cu 

dich vy Thay di 

mccTIch so' 
d ng 

2.Thông báo 

th&i gian kho 

sat qua SMS/ 

Email 

,

[_Thav clôi muc clIch SH/NSH 

I- 

5.Thuchiên Ip 

BB CDHD, d 

thôo HO MBD 

m 61 

I I 

I 6Gôi thông bäo 

cho BMD ye 
BBTT TLMDSDO., 

I BBCDHDciJ, 
I HOMBO m&i 
I -J 

7.Xem vâ k BBTT 

TLMDSDD, BBCDHO 

cô, HOMBO m&i qua 

Web CSKH, App 

CS K H 

8,K so BBTT 

TLM DSDD, 

BBCDHD c, 

HOMBO rn&i -i 

9.Hoàn tâtthC 

tuc djch vu 

Diêu 11. Djch 
vv 

Thay diii myc dIch sü' dyng din 
1. Quy trInh thirc hin 

BEN MUA DlN (BMD) BEN BAN OlN (BBD) 

2. Din giái các buOc trong quy trinh t1irc hin 
Bu'&c 1. GUi yêu cu djch vy Thay dôi niic dIch sfr dyng: BMD truy cp 

website hoc U'ng diing CSKH App Mobile (App), Zalo page, chQn djch vii Thay 
dôi mvc  dich si:r dung din. Nhp các thông tin dàng k' djch vii và tài các tài 1iu 
len theo quy djnh. 

Burc 2. Thông báo thoi gian khão sat qua SMS/Email: BBD gci din thoai 
và gi:ri thông báo cho BMD ye thôi gian t1c hin khão sat dã du'ccc thông nhât 
qua Email/SMS/App/Zalo page 

Btróc 3. Thyc hin khão sat: BBD thirc hin khâo sat 
Buó'c 4. Lap BBTT TLMDSD: BBD thrc hin 1p biên bàn thöa thun t 1 

mic dIch sr ding diên 
Bu'&c 5. Thirc hin 1p BB CDHO, di thão HO MBD mó'i: Trong tnthng 

hçip BMD can phãi thay dôi mitc dich sU' diing din tr sinh hoat sang ngoài sinh 
hoat hoàc ngu'qc 1i thI BBD thirc hin Lp di,r thão hcp dông mua ban din mâi 
va biên ban châm dirt hqp dOng Cu cho BMD 

Bu*c 6. GUI thông báo cho BMO v BBTT TLMDSDO, BBCDHO cii, 
HOMBO mó'i: BBD gi'ri thông báo cho BMD ye BBTTTL MDSDD hoäc 
BBCDHD Cu và HDMBD rnói qua Email/SMS/App/Zalo page. 

- 
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Bu'c 7. Xem và k BBTT TLMDSDD, BBCDHD cii, HDMBD mói qua 
Web CSKH, App CSKH: BMD däng nhtp vào Web CSKH/Ung dtng CSKH 
App Mobile dê xem ni dung BBTTTL MDSDD hoc BBCDHD Cu và 
HDMBD mâi và k9 so. Truông hgp can hiu chinh ni dung, BMD së phân hOi 
lai cho BBD trên giao din phân mêm. 

Bu'&c 8. Ky s6 BBTT TLMDSDD, BBCDHD cii, I-IDMBD mói: BBD k 
sO BBTTTL MDSDE) hoäc BBCDH[) CU và HDMBD rnOi 

Buóc 9. Hoàn tt thu tiic djch vy: BBD hoàn tAt các thU tc ni b 

3. Các h so giAy ti k kt giUa BBD vâ BMD duc din tU hóa 
a) Biên ban thOa thun t' 1 rniic dIch scr diving din 
b) Biên bàn châm dirt hçp dông rnua ban din 
c) Hcrp dông mua ban din mvc  dIch sinh hot/ngoâi mtc dIch sinh hoat 
4. Các loai ho so giây th cUa BME) cung cap duc to chirc luu trir theo phuong 

thüc din fir 
a) Giây dê nghj cung cap djch vv thay dôi rntc dich s1r dung din 
b) Giây tä xác djnh 1mic dIch sU ding din 
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6.Xem và k PL 

HDMBD 

I 5.G&ithôngbáo 
1' choBMDvPL  

HOMBf 

Web, App 

Zalo Page 

IT CS K H 

I- 
1.Gu'i yêu câu 

dich vy Thay d61 

djnh mt'c 5ir 

dung 

2.Thong bäo 

th&i gian khào 

sat qua SMS/ 

Email 
I 

p 

8.Hoàn ttth 

tuc djch vu 

7.K sô PL 

HO M 80 

Web, App 

Zalo Page 

TI CS K H 

3.Thu'c hiên 

khào sat 

4.Lp BBTT 

SHDC 

Diu 12. Djch viii Thay dôi dinh mti'c sü' dung din 
1. Quy trInh thirc hin 

BEN MUA OIN (BMO) BEN BAN DIEN (BBD) 

2. Din giãi các bxOc trong quy trInh thirc hin 
Bu'O'c 1. Gui yêu cu djch vt Thay di djnh müc sfr diing: BMD truy cp 

website hoc U'ng diing CSKH App Mobile (App), Zalo page, chçn djch viii Thay 
dôi djnh mirc si'r dung dién. Nh.p các thông tin däng k' djch vt và tâi các tài lieu 

len theo quy djnh. 
Bu'ó'c 2. Thông báo thô'i gian khão sat qua SMS/Email: BBD goi din thoi 

và gui thông báo cho BMD ye thai gian thirc hin khão sat dã duc thông nhât qua 
Email/S MS/App/Zalo page 

Bu*c 3. Thuc hin khão sat: BBD thiic hin khão sat 
Bu'rc 4. Lp Phu lyc sfra * b sung v s h dung chung cong to': BBD 

thc hin 1p Phv 1c süa dôi, bô sung ye so h diing chung cong to 
Bu&c 5. Gui thông báo cho BMD v Phu lyc sü'a dôi, bô sung vs6 h 

dung chung cong to': BBD gth thông báo cho BMD ye Phij hc s1ra dôi, bô sung 
ye so h dung chung cong to qua Email/SMS/App/Zalo page. 

Bu*c 6. Xem và k Phi,,i lyc s&a CMi, b sung v s h dung chung cong 
to': BMD dãng nhâp vào Web CSKH/U'ng diing CSKH App Mobile ctê xem ni 
dung Phii liic si'ra dôi, bô sung ye so h dung chung cong to và k' sO. Trithng hçp 
can hiu chinh ni dung, BMD sê phán hôi lai cho BBD trên giao din phân mêm. 

Bu&c 7. Ky s Phy lyc sua d61, b6 sung v s h dàng chung cong to': BBE) 
k sO Phu lc süa dOi, bO sung v sO h dung chung cong to 

Bu'ó'c 8. bàn tt thu tuc dlch  vy: BBD hoàn tt các thu tic ni bô 
3. Các h so gi.y tà k kt giii'a BBD và BMD duc din tü hóa 
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Phi hic sCra di, b sung v s h dung chung cong to 
4. Các Ioai h so giy t cüa BMD cung cAp duc to chCrc luu tr& theo phuong 

thüc diên tCr 
a) GiAy d nghj cung cAp djch vi thay di dlnh  rnCrc sCr diing din 
b) Si h khAuJs tam  trü/xác nhn cüa cong an quãn 1' dja bàn cho các 

hIngu&i dung chung tai dja diem sCr dung din 
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I- 

4.G&i thông báo 
v th&i gian 
ch6tch1s6 

9.Thi.rchin 
ch6t chi S6  

1 

1O.G&i thông 
báo v BBCDHO 
cc1vach1s6ch6t 
cho chO th RD 

Cu 

Diêu 13. Dch vu Thay dÔi thu the HDMBD 
1. Quy trInh thrc hin 

BEN MUA DIEN (BMD) BEN BAN DIN (BBD) 

Web, App 
Zalo Page 
TTCSKH 

. ,. 
2.Thông bo 

1.Gri yêu cu 

dlchvvlhayd&
).___ thô'igiankho 

sat qua SMS/ 
chó th HOMBO 

Email 
____  

3.Thu'c hin 
kho sat 

V  
I- 

5.Thijchin lap 
BB CDHD, du 
tháo HO MBO 

mài 

Chii th HO mài 
1'  

7.Xem và k 
HOMBOmài _____ ____ 

qua Web CSKH, 
App CSKH 

6.Gri thông báo 
cho chó th HO 
màiv HOMBO 

mOi, thông tin 
tài khon mâi 

8.K s HOMBO 
m ô1 

'I'  

Ch th HO cO 

r 
11.Xemvà k 

BBCDHO c qua 
4 

Web CSKH, App 
CSKH 

12.K s6 
BBCDHO cü 

Ngu sau 15 ngày 
::1- chthêHDcO 

không k BB 

13,Hoàn ttthô 
tuc dich vii 

2. Din giái các buc trong quy trinh thirc hin 
Buóc 1. Gui yêu cAu dch vii Thay dôi chil the 1-IDMBD: BMD truy cp 

website hoäc U'ng ding CSKH App Mobile (App), Zalo page, chon dch vt Thay 
dôi chU the hop dông rnua ban din. Nliip các thông tin dang k' djch vi và tãi các 
tài 1iu len theo quy djnh. 

Bu'óc 2. Thông báo thôi gian khäo sat qua SMS/Email: BBD gçi din thoii 
và giri thông báo cho BMD ye tlii gian tIirc hin kháo sat cia du9c thông nhât qua 
Ernail/SMS/App/Zalo page 

- 
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Bu*c 3. Thrc hin khão sat: BBD thixc hiên khão sat 
Bu*c 4. GUi thông báo v thoi gian chat chi s6: Nu cn phái cht chi s 

thi BBD gri thông báo cho BMD (chü the cu) ye thai gian chôt chi so 
Bu&c 5. Thivc hin 1p BB CDHD, dy thão HO MBD mri: BBD thijc hin 

1p biên bàn châm dirt hop dông CU, dr thão hp dông rnua ban din mâi 
.7 . A • A P • A • 

Bu'oc 6. Gui thong bao cho chu the HP moi ye HDMBD mol, thong tin 
tài khoãn mó'i: BBD gi:ri thông báo cho BMD (chU the mâi) ni dung HDMBD 
imi qua Email/SMS/App/Zalo page. 

Btthc 7. Xem và k HPMBD mói qua Web CSKH, App CSKH: BMD 
(ChU the mài) tic hin däng nhâp vào Web CSKH/Ung diing CSKH App Mobile 
dê xem ni dung HDMBD mi và k' sO. Tru'ing hop can hiu chinh nôi dung, 
BMD sê phân hôi lai  cho BBD trên giao din phân mêm. 

Biroc 8. K s HDMBD mói: BBD kfr  s HDMBD mài. 
Buó'c 9. Thyc hiên cht chi s6: BBD thrc hin cht chi s khi ctn phài chat 
Btthc 10. GUi thông báo v BBCDHD cU và chi s6 chM cho chU th HP 

CU: BBD giri thông báo cho BMD (chU the cu) ye biên bàn châm düt hqp dông, chi 
so chôt 

Buó'c 11. Xem và k BBCDHD cü qua Web CSKH, App CSKH: BMD 
(chU the cu) thirc hin dang nhp vào Web CSKH/Ung ding CSKH App Mobile 
dê xem ni dung biên bàn châm dth hçip dông vã k' so. 

Bu'óc 12. K s BBCDHO CU: Trong tru'ng hçip BMD (thU th cu) dông 
k hoc sau 15 ngày kê tir ngày gUi thông báo châm dU't hgp dông rnua ban din 
cho BMD (chU the cU), BBD thc hin k' so biCn bàn châm dirt hp dông. 

Bu*c 13. Hoãn tt thu tyc dch viii: BBD hoàn tAt các thU tic ni bô 
3. Các h so giAy t k' kt giva BBD và BMD dugc ditn tir hóa 

a) Biên bàn chAm dtrt hcip dng mua ban diên di vó'i chU th cii. 
b) Hcip dng mua bàn din rnic dich sinh hoat/ngoài sinh hoat dM vói chU th 

mth. 
4. Các Ioai h so' giAy to cua BMD cung cap du'c to chUc lu'u trU theo phu'ong 

thüc din ti'r 
a) GiAy d nghj cung cAp djch vii Thay dOl chU th HDMBD. 
b) GiAy tâ tUy than cUa chU th mO'i. 
c) GiAy t? xác djnh chU thc HDMBD ma'i. 
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2.Lâp PI 

HDMBD 

 1 

'I' 
Web, App 

Zalo Page 

IT CS K H 

4.Xem và k PL 

HOMBO 

V  
I 

3.Giri thông báo 

cho BMD ye PL 

HDMBD 

1.Giri yeu cu 

djch vt,i Thay d61 

thông tin dng 

I 

p 

Web, App 

Zalo Page 

IT CS K H 

5.K so PL 

HOMBO 

6.Hoàn ttthi 

tuc dich vu 

Diêu 14.Djch vy Thay di thông tin dàng k 
1. Quy trInh thiic hiên 

BEN MUA OIEN (BMD) BEN BAN DIEN (BBD) 

2. Din giái các bi.râc trong quy trinh t1iirc hin 
Biroc 1. Gui yêu cu dlch  vt Thay dôi thông tin däng k: BMD truy cp 

website hoc IiJ'ng dung CSKH App Mobile (App), Zalo page, chQn djch vu Thay 
dM thông tin dàng kfr. Nhp các thông tin dãng k djch vi7t và tái các tài 1iu len 
theo quy djnh. 

Bu*c 2. Lap Phu lye sü'a d6i, b sung v thông tin KH: BBD thirc hin 1p 
Phii luc süa dôi, bô sung ye thông tin KH 

Bu'&c 3. Gui thông báo cho BMD v Phy lyc süa di, b sung v thông tin 
KB: BBD gtri thông báo cho BMf) ye Phu luc sira dôi, bô sung ye thông tin KB 
qua Email/SMS/App/Zalo page. 

Buoc 4. Xem và k Phu luc süa dôi, b sung v thông tin KH: BMf) däng 
nhp vào Web CSKH/tJ'ng dung CSKH App Mobiledê xem ni dung Phii 1c sra 
dOi, bô sung ye thông tin KR và k' so. Trung hçp can hiu chinh ni dung, BMD 
sê phán hôi la cho BBD trên giao din phân rnêm. 

Bu'óc 5. K s Phy lyc süa di, b sung v thông tin KH: BBD kr s Phii 
1ic süa dôi, bô sung ye thông tin KH. 

Buó'c 6. Hoàn tht thu tyc djch vy: BBD hoàn tAt các thu tc ni b. 
3. Các h so giây tä k kt giQa BBD và BMDdi.roc din tr hóa 
Phv htc sra di, b sung v thông tin KH. 
4. Các loai h so giAy t& cüa BMD cung cAp du'qc to chirc 1uu tr thco phuD'ng 
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7.Hoàn tâ'tthii 

tc djch vçi 

'S  

3. Lap BBCDHO, 

dt,rthôo HOMBD 

m ài 

/ S., 

4.Gri thông báo 

cho BMO ye PL 

HDMBD/ 

BBCDHD, 

HOMBO mài 
'S  

Web, App 

Zato Page 

IT C S K H 

'S I 

p S., 

5,Xemvà kPL 

HDMBD/ 

BB CD HO, 

HOMBO rnài 
'S.  

Web, App 

Zalo Page 

IT CS K H 

1Gô'i yèu côu 

dich vv Gia hn 

HDMBD 
 1 

4 

S&dçingcfln ,i. . 
ngnh?n 

2.Lâp PL 

HDMBD 

'S  

1' 

6.Xs6 PL 

HDMBD/ 

BBCDHO, 

HDMBD mài 
S..  

thrc din tir 
Giy d ngh cung cp dch vi Thay di thông tin däng ks'. 

Diêu 15. Djch vy Gia hn HDIVIBD 
1. Quy trInh thiic hin 

BEN MUA DN (BMD) BEN BAN DEN (BBD) 

2. Din giãi các bu'âc trong quy trinh thrc hiin 
Buóc 1. Gui yêu cu dlch  vy Gia hn HDMBD: BMD truy c.p website 

hoc ting diing CSKH App Mobile (App), Zalo page, chçn djch vii Gia h?.n  hçip 
dông. N1ip các thông tin dãng k djch vi và tãi các tài 1iu len theo quy djnh. 

Blthc 2. Lp Phy lye s&a d6i, b sung v thôi hn hqp dng: BBD thirc 
hin 1p Phu 1itc si:ra dôi, bô sung ye thai han  hçip dông. 

Bu*c 3. Lp BBCDHD, dir thão HDMBD mó'i: Trong trung hp BMD sir 
diing din ngän han  bj hêt han  hp dông can phãi thirc hin thanh l' hqp dông cu 

va k' hçip dông m6i thI BBD thirc hin L.pd? thão hqp dông mua bàn din mâi 
cho BMD (co kern biên bàn chârn dit h9p dông cu) 

Bithc 4. Gill thông báo cho BMD v Phu lyc sra dÔi, ho sung v thèi hn 
hçrp d1ng/BBCDHD, HDMBD mri: BBD gui thông báo cho BMD ye Phv 1c 
si'ra dôi, bô sung ye thai han  hp dông hoc Biên bàn châni düt hcip dông và dr 
thâo hçp dông mi qua Ernail/SMS/App/Zalo page. 

Bwrc 5. Xem và k Phu luc sü'a di, b sung v thô'i han hop 
dóng/BBCDHD, HDMBD mói: BMD däng nhp vào Web CSKHIting dung 
CSKH App Mobile dê xem ni dung Phii lc stra dôi, bô sung ye thai han  hp dông 
hoc Biên bàn châm dirt hcip dông Va dr thào hqp dông mOi và k' so. Tnthng hçp 
can hiu chinh ni dung, BMD sê phãn hôi lai cho BBD trén giao dién phn mm. 
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Bu'c 6. K s Phu h.c süa dôi, bô sung v thôi hn h dng/BBCDHD, 
HOMBO mói: BBD k so Phii hic s1ra dôi, bô sung ye thai han hp dông hoc 
Biên bàn châm dirt hqp dông và dij tháo hop dông ithi. 

Btthc 7. Hoàn tt thu tyc djch vy: BBD hoàn tt các thu tVc  ni b 

3. Các h so gi.y tâ k' k& giQa BBD vâ BMD dixqc din tir hóa 
a) Phi hic sira di, b sung v thai han  hp dông. 
b) Biên bàn chm düt hqp dng mua bàn din (trirông hcp scr dung din ngn 

han). 
c) Hçip dng rnua bàn din imc dich sinh hot/ngoài sinh hoat (truâng hçp 

si'r diing din ngän han). 
4. Các loai h so giy t& cüa BMD cung cp du9c t chtrc luu trü theo phiwng 

thüc dién tü 
Giây dê nghj cung cap djch vi Gia hii hpp dóng. 

26 



Diu 16. Dich vu Chain dirt HDMBD 
1. Quy trinh tic hin 

BEN MUA DIEN (BMD) BEN BAN DIN (BBD) 

Web, App 

Zalo Page 
1TCSKH 

I' 

1.G&i yeu cu 

djch v Ch6m 
drt HOMBO 

'I 

         

         

2. Gtri thông 

b.4o chäm thrt 
HO và thai gian 

ch6t chi s6 
5._  

     

     

     

     

     

     

         

             

             

Web, App 

Zalo Page 

TT CS K H 

5. Np tién 

8.Xem và k 

BBCDHO qua  

Web CSKH, App 

CSK H 
S.'  

3.ThVc hin 
ch6t chi s6 

S..  

( 

4. Gti thông 
.4' bao chi 56 ch6t 

Va càc khon n 
-I 

'S 

4' ) 

7.Gai thông bao 
v BBCDHD 

.1 

sau 15 ngày BMO khong k' BB 
V 

6Th crc hin p 

BB CD HO 

.4 

A  9.K 
6 
 BBCDHO 

'I 

1O.Hoà n t6t thO 

tc dich vu 

2. Din giâi các bu'óc trong quy trInh thrc hen 

BuO'c 1. GUi yêu câu djch vy Chrn dUt EIDMBD: BMD truy cp website 
hoc tfng diving CSKH App Mobile (App), Zalo page, chçn djch v Châm düt h9p 
dông. Nhp các thông tin dàng k' djch vi vã tâi các tài 1iu len theo quy djnh. 

BuO'c 2. GUi thông báo chrn dU't HD vã thôi gian chat chi s: Giri thông 
báo cho BMD ye vic chm dirt hcp dông và thôi gian chôt chi so. 

Buó'c 3. Thuc hiên cht chi so: Thuc hiCn chat clii so. 

Buóc 4. GUI thông báo chi s chat và các khoán n: BBD gü'i thông báo 
cho BMD ye clii so chôt vâ các khoän n qua Email/SMS/App/Zalo page. 

Buó'c 5. Np tiên: BMD thanh toán tiên diii con nç. 

Bu'o'c 6. Thuc hiên lap BBCDHD: BBD thi.rc hiên lap biCn ban chrn di.rt 
hcrp dông. 

Buóc 7. GUi thông báo v BBCDHD: BBD gui thông báo cho BMD v biên 
ban chârn dü't lwp 

dôrig. 
Buó'c 8. Xem vet k I3BCDHD qua Web CSKH, App CSKH: BMD däng 

nhp vào Web CSKH/Ung ding CSKH App Mobile dê xern ni dung BBCDHD 
vet k' so. TruO'ng hgp can hiu chinh ni dung, BMD së phetn hôi 1ai  cho BBf) trên 
giao din phân rnêm. 
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Blthc 9. K s BBCDHD: BBD k st biên ban chrn düt hçp dng. 
Buoc 10. Hoàn tt thu tyc dch vy: BBD hoàn tat các thu tçtc ni b 

3. Các h sogiy tä k' kt giüa BBD vã BMD thrçc din ttr hóa 
Bién ban chârn düt hcip dông mua ban din. 

4. Các loai ho so giây t cCia BMD cung cap duçic to chirc luu trü theo 
phixcng th'tc din tir 

Giây dê nghj cung cap djch vy Châm dri hcp dOng. 
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Diêu 17. Djch Vt) lap dt day dn tü' sau cong to dn nhã KH 
1. Quy trInh thirc hin 

BN MUA DIEN (BMD) BEN BAN DEN (BBD) 

ch viI nay 
cOng suât 
Jfng ding 
Nhtp các 

gui thông 

thông báo 

cOng to. 

Web, App 

Zalo Page 

TFCSKH 

/ 
1.G&i yêu cu 

dich vy Day sau 
cOngtc 

2.ThOng báo 

thii gian kho 

sat qua SMS/ 
Email 

3.Tht,rc hin 

khào sat 

4.Lp dii toán 

vat ti? 

S.Giri thông bo 

cho BMD vsô 

tin dich  vu 

7.Lap HDDV sau 

cOng t 

6.Ntp tiên 

/- 
9,Xemvà k' 

HDVsaucOng  

t qua &ng dung 

hlên trung 

.4'  

BMO cO mt t?i hin ttLthng 

8.Thi cong Ip 

dt day sau 
côngt 

11.Xemvà k 

HODV sau cOng 

ta qua Web 
CSKH, App CSKH 

BMD khong có mt ti hin tru$ng 
'p 

1O,Gu thong 
báo cho BM€ 

v HDDVsau 

côngtci 

12.Ks6 I-IODV 
sau cong ta 

13.HoOn tt thO 

tuc djch vu 

2. Din giâi các buOc trong quy trInh thirc hin 
Bu*c 1. Gui yêu cu djch vi Day sau cong to: BMD däng k' dj 

& bat k' thai diem nào cüa các djch vii cap din ha áp, djch vit thay dôi 
si:r ding din, thay dôi v trI thiêt bj do dém. BMD truy cp website hoäc 
CSKH App Mobile (App), Zalo page, chQn dch v1i Day sau cong to. 
thông tin dãng k' dlch  viii vâ tái các tài 1iu len theo quy djnh. 

Btró'c 2. Thông báo thôi gian khão sat qua SMS/Email: BBD 
báo cho BMD ye thai gian thrc hin khão sat. 

Biróc 3. Thçrc hin khão sat: BBD thixc hiên khão sat. 
Buóc 4. Lp dy toãn vt tu: BBD thirc hin 1p d toán v.t tix. 

Btrrc 5. GUi thông báo cho BMD v so tin dlch Vt): BBD gcri 
cho BMD ye sO tiên can phãi np qua Email/SM S/App/Zalo page. 

Buóc 6. Np tin: BMD thrc hin thanh toán tin djch vit day sau 
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Bu'ó'c 7. Lp HDDV sau cong to': BBD thirc hin ltp di' thão hqp dng djch 
v sau cong to. 

Bu'ó'c 8. Thi cong iAp dt day sau cong to: BBD th.rc hin thi cong 1p dt 
day sau cong to. 

Bu'&c 9. Xem và k HDDV sau cong tr qua üng ding hin trr&ng: Tnthng 
hçip BMD có mat t?i dja diem cap din trong qua trmnh thi công, BBD va BMD Se 
xem, thông nhât ni dung Hp dông dlch  vi sau cong to' và sau do BMD thrc hin 
k so xác nhtn giao djch ngay t?i  hin tru'ô'ng bang OTP. 

Buô'c 10. Gü'i thông báo cho BMD v HDDV sau cong to': Trtrng hqp 
BMD không có mat tai dja diem cap din trong qua trInh thi công, BBD sê gtri 
thông báo cho BMD ye Hçip dông djch vii sau cong to vâ thông nhât ni dung. 

Bu'ó'c 11. Xem và k HDDV sau cong to' qua Web CSKH, App CSKII: 
BMD thrc hin däng nhp vào Web CSKHIU'ng dvng  CSKJ-I App Mobile dé xem 
ni dung hgp dông dlch  viii sau cong to và k' sO. Tru'&ng hcp can hiu chinh ni 
dung, BMD së phán hôi !i cho ben djch vv din trên giao din phân mm. 

Buó'c 12. K s HDDV sau cong tO': BBD k' s hcip dng djch vii sau Cong 
to. 

Bu'ô'c 13. Hoãn tt thu tiic djch vy: BBD hoàn tat các thu tic nôi ho 

3. Các h so giy tä k' kt gi&a BBD vã BMD dLrgc din tu boa 
Hçrp dông djch viii day sau cOng to', 
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BMO cO mt & hin trir&ng—

'Jr 
p 
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cOng 

V  
p 

6.Xemvà k"PL 
HOMBO, BB1T 
qua tYng di,ing 
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-I 

BMO khong cO mat & hin tru'äng 

I 
p 
8.Xemvàk'PL 

HOMBO,BBU _____ __________ ____ 
qua Web CSKH, I 

App CSKH 

7.Gi:ri thông bão 

cho BMD ye PL 
HOMBO, BB1T 

Web, App 
Zalo Page 
U DHT 

9.K so PL 

HOMBO, BB1T 
1O.Hoàn tat thO 

tuc ni bt 
+ 

V 

SLap BB1T (néu 

cO) 

p 

1.Yêu cu thay 
d61vj trithitbj 

do dém 

CHUONG Ill 

QUY TRiNH TITIVC H1IN 

NGHIEP VU NQI BO THEO PHUNG THUC DIIN TU 

Diu 18. Thay dôi v tn thit b do dêrn/Trco tháo thiêt bj do dm 
1. Quy trInh thuc hiên 

BEN MUA DIEN (BMD) BEN BAN DIN (BBD) 

2. Din giái các buóc trong quy trmnh thirc hin 

Bu'óc 1. Yêu cu Thay di vj trI thiêt bi do dêm: BBD rà soát và yêu câu 
thay dôi vi tn thiêt b! do dëm theo yêu CãU nghip vii iii b. 

Buoc 2 Lp Phu luc sua dôi, bô sung ê vi tu thiêt bi do dni BBD thixc 
hiên lap Phu luc süa dôi, bô sung ye vj tn thiêt bj do dérn. 

Buóc 3. Gill thông báo thôi gian thi công, lap dt: BBD gui thông báo cho 
BMD ye Phii 1c scra dôi, ho sung ye vj tn thiêt bj do dérn vã thôi gian thirc hin 
thi cong qua Email/SMS/App/Zalo page. 

Buó'c 4. Thyc hin thi công: BBD thçic hin thi cOng lap dt tai  hin trung. 
Bu'ö'c 5. Lap BBTT: BBD thirc hin 1p BBTT trong truOng hp có treo tháo 
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thit bj do dim. 
Btnc 6. Xem và k PACD, HOMBO, BBTT qua (J'ng ding hin trirông: 

Tru?mg hcp BMD Co mt tai dla diem si diing din trong qua trInh thi công, BBD 
và BMD sê xem, thông nhât ni dung phu 1ic Hqp dông mua ban din, Biên ban 
treo tháo và sau do BMD thrc hin k' so xác nhân giao djch ngay tai  hin truOrng 
bang OTP. 

P 9 A P A • A . , Bu'oc 7. Gui thong bao cho BMD ye Phy itic sua doi, bo sung ye v tn 
thit bj do dm, BBTT: Tnräng hqp BMD không Co mt ti dja diem sü dung 
din trong qua trmnh thi công, BBD së gri thông báo cho BMD ye các ho so, giây 
tr djch vi can xem và thông nhât ni dung. 

Biróc 8. Xem và k PIii hic süa dôi, b sungvê vj tn thit bi do dm, 
BBTT qua Web CSKH, App CSKH: BMD dàng nhp vào Web CSKH/Ifng ding 
CSKH App Mobile dê xem ni dung Phi luc sCra dôi, bO sung ye vj tn thiêt bj do 
dêm, Biên ban treo tháo. Tru&ng hçip can hiu chinh ni dung, BMD sê phán hôi 
lai cho BBD trên giao din phân rnêm. 

Buóc 9. K s Phy lyc süa di,b sung v v tn thit bl do dm, BBTT: 
BBD k' so Phit hic sCra dôi, bô sung ye vj trI thiét bj do dêm, Biên ban treo tháo. 

Burc 10. Hoàn tt thu tyc dlch  vy: BBD hoàn tht các thu tVc  ni b. 
3. Các h so giy t k' kt giCra BBD và BMD d.roc din tCr hóa bao gm: 
a) Phu 1c sCra di, b sung v vj tn thit bj do dim. 
b) Biên bàn treo tháo thiêt bj do dêm. 
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BEN BAN OIEN (BBs) 

Diu 19. Kiêm tra misc dIch sü' dzng diên 
1. Quy trInh thuc hiti 
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mài 
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cC, HDMBD mài qua 

Web CSKH, App 

CS K H 

V  
p 

4.Giti thông báo 
cho BMD v 

BBTT TLMDSDD, 4 

BBCDHD cO, 
HOMBO m&i 

6.K' s BBTT 
A_____ TLM 0500, 

BBCDHD cC, 
HDMBD mài 

I 

Web, App 

Zao Page 

TTCSKH 

3.Lâp BBTT 

TLMDSD 

I 

7HoCn tt thii 

tuc ni b 

2. Din giâi các buOc trong quy trInh thirc hin 
Btthc 1. Yêu cu Thay d6i myc clIch sü' dyng din: BBD rà soát và yêu câu 

thay dôi mic dIch s1r dung din theo yêu câu nghip vv ni bô. 

Btrrc 2. Thyc hin 1p BB CDHP, dir tbäo HP MBD mó'i: Trong truäng 
hcp BMD can phái thay dôi mvc  dich sir diving diên tii' sinh hot sang ngoài sinh 
hot hoäc nguçic lai thI BBD thirc hin Lp dr thão hçip dông rnua ban din mOi 
và biên bàn châm dirt hqp dông cii cho BMD. 

Bu&c 3. Lp BBTT TLMDSD: BBD thrc hitn 1p biên bàn thOa thun t l 
miic dIch sü dung din. 

Buoc 4. Gui thông báo cho BMD ye BBTT TLMDSDD, BBCDFID cü, 
HPMBD mó'i: BBD g1i thông báo cho BMD ye BBTTTL MDSDD hoic 
BBCDHD cii và HDMBf) mOi qua Email/SMS/App/Zalo page. 

Bu'&c 5. Xem và k2 BBTT TLMDSDP, BBCDHP Cu, HDMBP mó'i qua 
Web CSKH, App CSKH: BMD däng nhp vào Web CSKH/lfng dicing CSKH 
App Mobile dê xem ni dung BBTTTL MDSDD hoc BBCDHD cii và HDMBD 
mâi và k' so. Trung hçip can hiu chinh ni dung, BMD sè phãn hôi 1i cho BBD 
trên giao din phân mêrn. 

Buóc 6. K s BBTT TLMDSDD, BBCDHL) cü, HDMBD mó'i: BBD k 
so BBTTTL MDSDD hoc BBCDHE) cii và HDMBf) m6i. 

Bu*c 7. Hoàn Mt thu tuc nôi b: BBD hoàn Mt các thu tuc nôi bô. 
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3. Các h sa gthy t k' kt giüa BBD và BMD duçic din tCr hóa 
a) Biên ban thôa thun t' 1 mic dIch sir ding din. 
b) Biên ban chm dth hçp dng mua ban din. 
c) Hqp dông mua ban din mvc  dIch sinh hoat/ngoai m11c dich sinh hoit. 
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I- 

3.Gô' thông baa 

cho BMC ye [ 
HO M BC 

Web, App 

Zalo Page 

IT CSK H 

I 

2.LCp BBTT 

SHDC 

1 

'I 

¶ 

5.K s6 PL 

HO M BC 

6.Hoàn tat thC 

tuc dch vu 

-i 

I 

I 

4.Xeri và k PL 

HDMBD 

1.Yèu cu Thay 

d6idinh mircsr 

d LI ng 

• F , - • A 

Dieu 20. Kiem tra d!nh  muc su dyng diçn 
1. Quy trinh thrc hin 

BN MUA DIEN (BMO) BEN B4N EIEN (BBD) 

- 

2. Din giâi các bu'Oc trong quy trInh thi.rc hin 
Bithc 1. Yêu cu Thay cMi djnh mac s& dyng: BBD rà soát Va ycU câu thay 

dôi djnh müe sr dung din theo yêu câu nghip vu ni bô. 
Btthc 2. Lp Phu hic sfra di, b sung v s h dung chung cong to: BBD 

thrc hin 1p Phii lc süa dôi, bô sung ye so h dung chung cong to. 
Bthc 3. Gui thông báo cho BMD v Phu lyc sua dói, bó sung vs4 h 

dün chung cong to: BBD gui thông báo cho BMD ye Ph hc süa dôi, bô sung 
ye so h dung chung cong tc qua Email/SMS/App/Zalo page. 

Buóc 4. Xem và k Phii Lyc sfra di, b sung v S6 h dung chung cong 
to: BMD dAng nhp vào Web CSKH/Ung dung CSKH App Mobile dê xem ni 
dung Ph 1ic si:ra dôi, bô sung ye so h dung chung cong t0 và k' so. Trung hçp 
can hiu chinh nôi dung, BMD së phãn hôi lai cho BBD trên giao din phân mém. 

Bu&c 5. K s6 Phy lyc süa d6i, b6 sung v S6 ho dung chung cong to: BBD 
k' so Phu 1c sCra dôi, bô sung ye sO hO dung chung cong to'. 

Buc 6. Hoàn tt thu tiic dich vu: BBD hoàn tat các thu tiic nOi bO 
3. Các h6 sc giy t& k' két giCra BBD và BMD duçc din tCr hóa 
Phu luc sCra d6i, b6 sung v s6 hO dUng chung cong W. 
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Diu 21. Thay d6i thông tiii khách hing 
1. Quy trmnh thirc hiên 

BEN MUA DIN (BMD) BEN BAN OIN (BBO) 

I 

I 

I- 'S 

5.K sô PL 

HOMBO 

6.Hoàn tâ'tthô 

ttic nôi bô 

I S.- I 

4 '4' 
Web, App 

Zalo Page 

U CS K H 

3.Gri thông baa 

cho BMD ye PL 

HOMBO 

.4 

2.Lp PL 

HOMBO 

4.Xem và ky PL 

HfMBD 

1.Yêu cu Thay 
d6i thông tin 

dàngk 
I 

2. Din giâi các buâc trong quy trInh thirc hin 
P A A P S P 5 A 

Buoc 1. Yeu cau Thay doi thong tin dang ky: BBD ra soat va yeu cau thay 
dôi djnh thông tin dä dàng k' cüa BMD theo yêu câu nghip vi ni bô. 

Biróc 2. Lap Phu 1csüa di, bi sung v thông tin KH: BBD thrc hin 1.p 
Phi h1c si:ra dôi, bô sung ye thông tin KH. 

Birrc 3. GUi thông báo cho BMD v Phy 1!.c sUa dói, b6 sung v thông tin 
KB: BBD g&i thông báo cho BM[) ye Phi lic süa dôi, bô sung ye thông tin KB 
qua Email/SMS/App/Zalo page. 

Bu&c 4. Xem và k Phu lyc sU'a di, b sung v thông tin KH: BMD däng 
nhtp vao Web CSKH/llng diing CSKH App Mobile dé xem ni dung Phii lc si:ra 
dôi, bô sung ye thông tin KR và k' sO. Trurng hçip can hiu chinh ni dung, BMD 
sê phân hôi lai cho BBD trên giao din phân mêrn. 

Bu'óc 5. K s Phy kic sU'a di, b sung v thông tin KH: BBD kS'  s Phu 
litc sira dôi, bô sung ye thông tin KH. 

Btthc 6. Hoàn tat thU tyc ni b: BBD hoàn tht các thu tic ni b. 
3. Các ho s giAy tà k' kt gina BBD và BMD du,qc din tir hóa 
Phi 1iic sira dôi, b sung ye thông till KR. 
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Diu 22. Gia han HOMBO 
1. Quy trInh thrc hin 

BEN MUA OIN (BMO) BEN BAN DIEN (BBD) 

1.Yêu cu Gia 
han HOMBO 

Sr dung diên ngn han 

t  

2Lip PL 
HDMBD 

5,Xem và k PL 

HDMBD/ 

BBCDHD, 

HDMBD rnó 

'V W  
1 

4.GOi thông báo 
cho BMD v PL 

HOMB/ 
BB CD HO, 

HOMBO m&i 
I 

3. Lp BBCDHf, 
dçr thào HOMBO 

m &i 

Web, App 

Zalo Page 

TI CS K H 

6.Ks6PL 
HDMBD/ 
BBCDHO, 

HOMBO mài 
I 

7Hoàn tt thu 

tuc noi bô 

2. Din giái các buOc trong quy trInh thirc hin 
Bu'irc 1. Yêu cu gia hin HDMBD: BBD rà soát vâ yêu cau gia hin hcip 

dông theo yêu câu nghip vii ni b 
Btró'c 2. Lp PL HDMBD: BBD thirc hin 1p Phi lic si:ra dôi, bô sung ye 

thOri han  hçip dông 
Burc 3. Lp BBCDHD, dy thão HOMBO mói: Trong truông hcp BMD si 

dung din ngän han  b hêt han  hp dông can phãi thirc hin thanh 1' hp dông Cu 
và k hqp dông mài thI BBD thirc hin Lp dirt' thão hqp dông rnua bàn din mOi 
cho BMD (co kern biên bàn châm düt hgp dOng cü) 

Bu*c 4. Gui thông báo cho BMD v Phy lye süa di, bô sung v thôi hn 
hçp dng/BBCDHD, HOMBO mói: BBD gi:ri thông báo cho BMD ye Phi lc 
si:ra dôi, bô sung ye thi han  hqp dông hotc Biên bàn c]lâm dü't hcip dông và dr 
tháo hcip dông mi qua Ernail/SMS/App/Zalo page. 

Bu&c 5. Xem và k Phy lyc süa dôi, ho sung v thri hn hqp 
dng/BBCDHD, HDMBD mói: BMD dáng nhp vào Web CSKHIUng diing 
CSKH App Mobile dê xern ni dung Phit lic scra dôi, bô sung ye th&i han  hgp dông 
hoc Biên bàn chârn düt hçp dông và dr thão hqp dông mOi và k' so. Trung hqp 
can hiu chinh ni dung, BMD së phàn hôi Iai  cho BBD trên giao dién phân mêm. 

Buóc 6. K S6 Phy lc süa dôi, b6 sung v thôi hn hQp d6ng/BBCDHD, 
HDMBD mdi: BBD k' so P1 1c scra dôi, bô sung ye thai han  hqp dông hoc 
Biên bàn chârn dcrt hcp dông và dir thào hcrp dông rnài. 
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Bu*c 7. bàn tt thu ttic ni b: BBD hoàn tat các thu tiic ni b 
3. Các h s giy tâ k' kt giia BBD Va BMD duc din tir hóa 

a) Phv 1c sra di, b sung v thai han  hp dng. 

b) Biên ban chm düt hcip dng mua ban dién (tnx6ng hqp su dijng din ngn 
han). 

c) Hçip dng mua ban din rniic dIch sinh hot/ngoài sinh hoat (truang hçp sü' 
ding din ngàn han). 
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5. Nôp tiên 

Web, App 

Zalo Page 

TICS K H 

8.Xernvà k 

BBCDHD qua 

Web CSKH, App 

CSKH 
) 

Nê'u sau 15 ngày BMD không k BB 

p 

1.Yêu cu Chrn 

dü't HDMBD 

2. Giti thông 

báo châm dCvt 

HDvà thigian 

ch6tchis6 
'I 

p 

3.Th irc hin 

ch5tchis6 

6.Thu'c hiên lap 
BBCDHD 

9.Ks6 BBCDHD 
1O.Hoàn tt thô 

tuc nôi b 

V  

4. G&i thông 

báochs6ch6t 

và các khon n' 

.1 

7,Gô'i thông báo 

v BBCDHD 

Diu 23. Chm dü't HOMBO 
1. Quy trInh thirc hin 

BEN MUA OIN (BMD) BEN BAN DIEN (BBD) 

2. Din giäi các b.róc trong quy trInh thirc hin 
Buó'c 1. Yen cu Chm dü't HDMBD: BBB rã soát và yêu c.0 Chm dCrt hp 

dông theo yêu câu nghip vi ni b. 
Buó'c 2. GUi thông báo chm dUt HD và thô'i gian chM chi s: Gi:ri thông 

báo cho BMD ye vic châm dü't hçp dông và thai gian chôt chi so. 

Bithc 3. Thrc hiên cht chi so: Tlurc hiên ch& clii s. 
Buoc 4. GUi thông báo chl sO chôt và các khoän nç: BBD gCri thông báo cho 

BMD ye chi so chôt và các khoãn nc qua Email/SMS/App/Zalo page. 
Btróc 5. Np tin: BMD thanh toán tin din con nc. 
Bu'ó'c 6. Thrc hin 1p BBCDHD: BBD thirc hiên 1p biên ban chm dü't hcp 

dong. 
Buó'c 7. GUi thông báo v BBCDI-ID: BBD güi thông báo cho BMD v biên 

bn châm dirt hcp dông. 
Bu*c 8. Xem và k BBCDHD qua Web CSKFI, App CSKH: BMD dàng 
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nhp vâo Web CSKH/Ung diing CSKH App Mobile d xern ni dung BBCDHD 
và k' so. Tru?mg hcip can hiu chinh ni dung, BMD sê phãn hôi lai  cho BBD trên 
giao din phân mêm. 

Biroc 9. Ky so BBCDHD: BBD k s biên bàn chArn dirt hçip dng. 
Biróc 10. Hoàn tt thU tile ni b: BBD hoàn tat các thU tVc  nôi b. 
3. Các h so gi.y tä k' kt giUa BBD và BMD duc din ti:r hóa 
Biên bàn ch.rn di:rt h?p  dOng mua ban din. 

CHU'iNG IV 

TO CHUC TJILIC 11II:N 

Diu 24. TO chfrc thrc hin 

1. Các Don vj áp dçing trirc tip Quy trmnh nay và du?c ban hành hung dn 
thirc hin nh&ng ni dung dtc thU cUa don v chua dupc quy djnh t?i  Quy trmnh nay. 
Hi.rrng dn cUa Don v không du'çxc trái quy djnh pháp 1utt, quy djnh cUa E\TN và 
quy dnh tai  Quy trInh nay. 

2. Quy trmnh nay ia c sâ d Ngthi dii din vn ding, có ' kin khi xây drng 
và biu quyt ban hành quy djnh có ni dung lien quan dn Quy trmnh nay tai  don 
v mmnh. 

3. Trong qua trinh thrc hin, nu phát sinh vuOng rnc, các don vj, t chüc, 
cá nhân han ánh v EVN (Ban Kinh doanh) dé xem xét bO sung, sfra dOi cho phU 
hqp' 
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