


Một số quyền và nghĩa vụ của đơn vị bán lẻ điện 
(công ty Điện lực) và khách hàng sử dụng 

điện trong công tác an toàn điện:

a) Nghĩa vụ của đơn vị bán lẻ điện (trích điều 44 – Luật 
Điện lực)

- Hướng dẫn về an toàn điện cho khách hàng sử dụng 
điện;

- Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến lượng 
điện bán lẻ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

b) Quyền của khách hàng sử dụng điện (trích điều 46– 
Luật Điện lực)

- Yêu cầu bên bán điện kịp thời khôi phục việc cấp điện 
sau khi mất điện;

- Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin liên quan 
đến việc mua bán điện và hướng dẫn về an toàn điện;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

c) Nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện (trích điều 46– 
Luật Điện lực)

- Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện 
các quy định về quản lý nhu cầu sử dụng điện; 

- Thông báo kịp thời cho bên bán điện khi phát hiện 
những hiện tượng bất thường có thể gây mất điện, 
mất an toàn cho người và tài sản;

- Bảo đảm các trang thiết bị sử dụng điện đáp ứng các 
tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an toàn điện;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
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Điện năng ngày càng được sử dụng rộng rãi và trở 
thành nguồn năng lượng thiết yếu trong mọi hoạt 
động sản xuất, kinh doanh sinh hoạt hiện nay. Điện 
năng giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội 
nhưng cũng là “Nguồn nguy hiểm cao độ” cho người 
sử dụng. Cùng với việc sử dụng điện năng một cách 
hợp lý, tiết kiệm, một vấn đề đặt ra là đảm bảo an toàn 
trong quá trình sử dụng. 

“Cẩm nang sử dụng điện an toàn, tiết kiệm” do Tổng 
Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn 
nhằm cung cấp cho mọi người một số kiến thức cơ 
bản về an toàn trong sử dụng điện, một số biện pháp 
phòng tránh tai nạn về điện và cấp cứu khi người bị 
điện giật. 

Chúng tôi mong rằng cẩm nang này phổ cập đến mọi 
người dân thành phố và giúp người dân thực hiện sử 
dụng điện an toàn, tiết kiệm.  

Sử dụng điện theo nguyên tắc bốn đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu.

Sử dụng điện không an toàn sẽ 
gây tai nạn và cháy do chạm chập
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2. Lắp đặt cầu dao, cầu chì,

Phải đặt ở nơi cao ráo và thuận tiện 
cho việc sử dụng. Riêng các hộ sử 
dụng điện có trẻ nhỏ hoặc nằm trong 
vùng có thể ngập nước phải đặt cao 
hơn nền, sàn nhà ít nhất 1,40 mét. 

1,40 mét

công tắc, ổ cắm điện ở công trình nhà ở: 

1. Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ: 
Phải lắp đặt trên dây pha; khuyến khích lắp đặt 
thiết bị bảo vệ, đóng cắt đồng thời cả dây pha 
và dây trung tính. 

Chọn thiết bị đóng cắt bảo vệ: 

+  Phải phù hợp với công suất sử dụng.
+  Phải có nắp che kín phần mang điện.

Phải lắp đặt thiết bị đóng cắt, bảo vệ ở đầu dây 
cấp điện chính và các nhánh rẽ ở các tầng nhà. 

Khuyến khích lắp thiết bị chống rò điện, đặc 
biệt vùng ngập nước. 

SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Sử dụng điện theo nguyên tắc bốn đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu.
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SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Sử dụng điện theo nguyên tắc bốn đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu.



 

4. Kiểm tra:

Phải thường xuyên kiểm tra đường 
dây; thiết bị đóng cắt, bảo vệ điện 
(cầu dao, cầu chì, công tắc, ổ cắm) 
và các thiết bị sử dụng điện trong 
nhà. 

Nên ngắt nguồn điện các thiết bị điện 
khi không sử dụng (cắt cầu dao hoặc 
nút phích cắm điện).

Khi dây dẫn điện bị đứt, tróc cách 
điện; các thiết bị, đồ dùng điện nếu 
hư hỏng phải thay thế hoặc sửa 
chữa xong mới được tiếp tục sử 
dụng. 

3. Lắp đặt thiết bị điện trong nhà:  
Nối đất vỏ kim loại các thiết bị dùng 
điện trong nhà như: Tủ lạnh, máy 
giặt, bếp điện…

Không lắp đặt thiết bị điện tại các nơi 
ẩm ướt, ngập nước. Trường hợp 
cần bố trí thiết bị thì phải được bảo 
vệ bằng cách lắp đặt thiết bị chống 
rò điện. 

Tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường.
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6. Khi cần sửa chữa hoặc lắp đặt điện trong nhà: 

Phải ngắt thiết bị đóng cắt điện (cầu 
dao, cầu chì, công tắc) và treo tại 
thiết bị đóng cắt điện biển báo: 

5. Khi có giông sét, mưa, bão, ngập nước: 
Cắt điện (rút phích cắm) các thiết bị: 
Ti vi, máy tính,… và tách cáp an-ten 
ra khỏi ti vi nhằm tránh sét lan truyền. 

Khi nhà bị ngập nước, mưa bão làm 
tốc mái, đổ tường… nên cắt cầu dao 
điện. 

SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường.



 

8. Khi tay ướt hoặc nền, sàn nhà ẩm ướt: 

Không chạm vào bất kỳ dụng cụ sử 
dụng điện nào. 

Không đóng cắt cầu dao, công tắc 
hoặc cắm (rút) phích cắm điện. 

Sàn nhà ẩm ướt muốn thao tác phải 
đứng trên vật cách điện (ghế gỗ, 
nhựa khô…). 

7. Sử dụng các công cụ điện cầm tay (máy khoan, máy mài…): 
Phải mang găng tay cách điện để 
không bị điện giật. 

Người người tiết kiệm điện, nhà nhà đều có điện.
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10. Không: 

Sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện 
và thiết bị sử dụng điện trong nhà có 
chất lượng kém vì dễ chạm chập, rò 
điện hoặc gây tai nạn hoặc cháy nổ.

9. Khi chưa cắt nguồn điện: 
Không được chạm vào: 

+  Ổ cắm điện. 

+  Những chỗ hở của dây điện (nơi 
vỏ cách điện bị nứt, tróc, bị bung 
băng keo cách điện). 

+  Cầu dao, cầu chì không có nắp 
che…

SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM



 

12. Không:

Cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện 
(không có phích cắm) vào ổ cắm 
điện. 

Phích cắm, ổ cắm phải chắc chắn 
(phích cắm là phía thiết bị dụng cụ sử 
dụng điện, ổ cắm là phía nguồn điện). 

Khi rút phích cắm điện không nắm 
dây điện kéo ra, phải nắm vào phần 
nhựa của thân phích cắm. 

11. Không:
Phơi quần áo; treo, móc vật dụng, 
hàng hoá… vào dây dẫn điện.

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và quyền lợi của chúng ta.



09

KHÔNG DÙNG NƯỚC
ĐỂ CHỮA CHÁY
KHI CHƯA CẮT NGUỒN ĐIỆN.

14. Không dùng điện để:

Chống trộm; 

Bẫy chuột; 

Rà (bắt) cá…

13. Không:
Để thiết bị điện có phát nhiệt (tivi, bàn 
ủi, bếp điện…) ở gần vật dễ cháy.

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và quyền lợi của chúng ta.

SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM



Nếu vi phạm vào trong khoảng cách trên
sẽ bị phóng điện gây tai nạn.

 

2. Không:

Lắp đặt an-ten, dây phơi, giàn giáo 
xây dựng, hộp đèn, biển quảng cáo 
hoặc các vật dụng khi rơi, đồ có thể 
va quệt vào công trình lưới điện cao 
áp.

1. Không:
Bắn súng, bắn pháo hoa, ném đất 
đá, dây kim loại, dây kim tuyến, thả 
diều…vào đường dây, trạm điện vì 
có thể làm chạm chập, phóng điện, 
đứt dây…gây nguy hiểm. 

Hãy tắt bớt một bóng đèn bất cứ khi nào bạn có thể.
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4. Không được vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện: 

Người, phương tiện và xe máy thi 
công khi làm việc gần các đường 
dây, trạm điện không được vi phạm 
khoảng cách sau (khoảng cách tối 
thiểu giữa người, phương tiện, vật 
dụng đến đường dây, thiết bị điện):

Đường dây, trạm điện trung thế: 15 kV (15.000V):  2 mét

Đường dây cao thế: 110 kV (110.000 V): 4 mét

Đường dây cao thế: 220 kV (220.000 V): 6 mét

Đường dây cao thế: 500 kV (500.000 V): 8 mét

3. Khi mưa bão, giông sét: 
Nên hạn chế ra đường nhằm tránh bị 
cây đổ, đường dây điện có thể bị 
đứt.

Không chạm người vào cột điện, dây 
chằng cột điện, dây nối đất ở các cột 
điện, thùng điện kế, thùng cầu dao… 
để đề phòng điện giật do rò điện.

SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Hãy tắt bớt một bóng đèn bất cứ khi nào bạn có thể.



 

6. Cây trồng gần công trình điện:

Không để cành cây, dây leo vi phạm 
khoảng cách an toàn đối với đường 
dây dẫn điện, và trạm điện. 

Khi chặt cây, tỉa cành gần đường 
dây, trạm điện phải đề phòng cây đổ, 
cành rơi có thể chạm vào đường 
dây, trạm điện làm đứt dây hoặc 
phóng điện gây tai nạn và hư hỏng 
thiết bị điện.

5. Không nên: 
Dựng lều, quán, nhà cửa có mái và 
tường bao bằng vật liệu dễ cháy 
dưới đường dây, trạm điện.

Sử dụng điện theo nguyên tắc bốn đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu.



13

8. Cấm vào trạm điện:

Trạm có tường, rào bao quanh (trạm 
trong phòng, trạm có hàng rào bảo 
vệ): không đột nhập vào trạm. 

Trạm đặt trên cột điện (trạm giàn, 
trạm một cột, trạm trụ ghép, trạm 
treo): không tự ý leo lên cột điện. 

7. Cấm:
Tự ý tháo gỡ các kết cấu của công 
trình điện như: dây điện, thanh giằng, 
dây néo, dây nối đất…

SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Sử dụng điện theo nguyên tắc bốn đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu.



 

10. Khi phát hiện trụ điện ngã, dây điện đứt:

Người phát hiện không được đến 
gần và phải báo cho mọi người xung 
quanh biết. 

Tìm cách lập rào chắn và gọi số điện 
thoại khẩn cấp 1900 54 54 54 để 
ngành điện xử lý. 

9. Cấm:
Cột trâu, bò, gia súc và thuyền bè … 
vào cột điện. 

Sử dụng công trình lưới điện cao áp 
vào những mục đích khác khi chưa 
có thoả thuận với đơn vị quản lý lưới 
điện cao áp.

 

Tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường.
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Khi phát hiện người bị điện giật phải 
nhanh chóng tìm cách tách người bị 
nạn ra khỏi nguồn điện bằng cách: 
Ngắt thiết bị đóng cắt điện (cầu dao, 
CB) hoặc rút phích cắm, cầu chì…

Nếu trời tối thì phải chuẩn bị nguồn 
sáng thay thế khi cắt nguồn điện;

Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải 
chuẩn bị để hứng đỡ khi người đó 
rơi xuống.

Kìm cách điện, búa, rìu, dao… cán 
bằng gỗ để cắt, chặt đứt dây điện. 

Dùng vật cách điện (cây khô, sào 
nhựa…) tách dây điện ra khỏi 
người bị nạn (chú ý người cấp cứu 
phải đứng trên vật cách điện).

Nếu không cắt được
nguồn điện có thể sử dụng:

Lưu ý:

CẤP CỨU
NGƯỜI BỊ 
ĐIỆN GIẬT

SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường.



 

Trường hợp phát hiện mất an toàn về 
điện phải khẩn cấp thông báo các số 
điện thoại sau: 

Điện lực: 1900 54 54 54
Cảnh sát PC&CC: 114
Để yêu cầu Điện lực cắt điện, phải 
báo rõ địa điểm người bị tai nạn điện.

Túm vào quần, áo khô của người bị 
nạn để kéo người bị nạn ra khỏi 
nguồn điện (người cấp cứu phải 
đứng ở nơi khô ráo, trên vật cách 
điện, tay có găng tay cách điện hoặc 
quấn thêm vải khô, túi ni lông và 
không được túm vào các bộ phận cơ 
thể người bị nạn).

Người người tiết kiệm điện, nhà nhà đều có điện. 17

Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí;

Nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong miệng người bị nạn ra. 

Nếu lưỡi bị thụt vào thì phải kéo ra. 

Tiến hành làm hô hấp nhân tạo ngay (theo nội dung trang sau). Phải làm 
liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sĩ  quyết định mới thôi.

3. Người bị nạn đã tắt thở: 

Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh; 

Nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong miệng người bị nạn ra;

Cho người bị nạn ngửi amoniac hoặc nước tiểu;

Ma sát toàn thân người bị nạn cho nóng lên; 

Mời y, bác sĩ đến hoặc đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để 
theo dõi chăm sóc.

2. Người bị nạn đã mất tri giác: 

Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh chăm sóc cho hồi tỉnh. 

Sau đó mời y, bác sĩ hoặc đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để theo 
dõi, chăm sóc.

1. Người bị nạn chưa mất tri giác: 

Sau khi đã tách người bị nạn ra khỏi nguồn điện phải tuỳ 
vào các hiện tượng sau đây để xử lý thích hợp: 

SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Người người tiết kiệm điện, nhà nhà đều có điện.
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Cho người bị nạn ngửi amoniac hoặc nước tiểu;

Ma sát toàn thân người bị nạn cho nóng lên; 

Mời y, bác sĩ đến hoặc đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để 
theo dõi chăm sóc.

2. Người bị nạn đã mất tri giác: 

Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh chăm sóc cho hồi tỉnh. 

Sau đó mời y, bác sĩ hoặc đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để theo 
dõi, chăm sóc.

1. Người bị nạn chưa mất tri giác: 

Sau khi đã tách người bị nạn ra khỏi nguồn điện phải tuỳ 
vào các hiện tượng sau đây để xử lý thích hợp: 

SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Người người tiết kiệm điện, nhà nhà đều có điện.



 

Người cứu đứng hoặc quỳ bên cạnh 
người bị nạn, đặt chéo hai bàn tay 
lên ngực trái (vị trí tim) của người bị 
nạn rồi dùng cả sức mạnh thân 
người ấn nhanh, mạnh, làm lồng 
ngực của người bị nạn nén xuống 3 
đến 4 cm. Sau khoảng 1/3 giây thì 
buông tay ra để lồng ngực người bị 
nạn trở lại bình thường. Làm như vậy 
khoảng 60 lần/phút.

Để người bị nạn nằm ngửa, nới rộng 
quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong 
áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong miệng 
người bị nạn ra, đặt đầu người bị nạn 
hơi ngửa ra phía sau. 

Phương pháp
Hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực
(là phương pháp cứu chữa có hiệu quả nhất hiện nay)

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và quyền lợi của chúng ta.
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Đồng thời với động tác ép tim, phải 
có người thứ 2 để hà hơi: Tốt nhất 
là có miếng gạc hoặc khăn mùi soa 
đặt lên miệng người bị nạn, người 
cứu ngồi cạnh đầu lấy một tay bịt 
mũi người bị nạn, tay kia giữ cho 
miệng người bị nạn há ra hít thật 
mạnh để lấy nhiều không khí vào 
phổi rồi ghé sát miệng người bị nạn 
mà thổi vào lồng ngực phồng lên 
(hoặc bịt miệng để thổi vào mũi 
người bị nạn khi không thổi vào 
miệng được) hà hơi cho người bị 
nạn từ 14 đến 16 lần/phút. 

Điều quan trọng là kết hợp 2 động 
tác nhịp nhàng với nhau. Cách phối 
hợp đó là: cứ 1 lần thổi ngạt thì làm 
động tác xoa bóp (ép) tim 4 nhịp 
(phù hợp với mỗi nhịp thở khoảng 4 
giây và mỗi nhịp đập của tim là 1 
giây). Làm liên tục cho đến khi 
người bị nạn tự thở được hoặc có 
ý kiến quyết định của y, bác sỹ mới 
thôi. 

Nếu chỉ có một người cứu thì 
có thể làm như sau: lần lượt 
thay đổi động tác, cứ 2 đến 3 
lần thổi ngạt thì lại chuyển 
sang 4 đến 6 lần ấn vào lồng 
ngực. 

Nên nhớ rằng việc cấp cứu 
người bị điện giật là công việc 
khẩn cấp, càng nhanh chóng 
càng tốt. Phải hết sức bình 
tĩnh và kiên trì để cứu. Chỉ 
được phép cho là người bị 
nạn đã chết khi thấy bị vỡ sọ, 
bị cháy toàn thân.

SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và quyền lợi của chúng ta.



NGUYÊN TẮC CHUNG
Lựa chọn sản phẩm đúng theo nhu cầu

Lựa chọn sản phẩm có nhãn so sánh
với nhiều sao nhất hoặc có nhãn chứng 
nhận    . Đối với sản phẩm chưa dán 
nhãn, lựa chọn sản phẩm có công suất 
nhỏ nhất với cùng tính năng.

Lựa chọn sản phẩm có giá cả hợp lý.

Lắp đặt – Bảo trì – Sử dụng đúng cách 
mới tiết kiệm năng lượng.
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TIẾT KIỆM ĐIỆN 
TRONG GIA ĐÌNH



1. Tủ lạnh

Chọn tủ lạnh có kích thước 
phù hợp nhu cầu (ví dụ: gia 
đình 4 người chọn loại 125 – 
150 lít), loại quạt thổi. 

Chọn tủ có công nghệ 
inverter và có dán nhãn năng 
lượng.

Nên đặt tủ lạnh nơi thoáng 
gió, vì trong môi trường nhiệt 
độ cao, bí gió sẽ làm chậm 
quá trình tản nhiệt, điện tiêu 
hao sẽ lớn. 

Không đặt tủ lạnh gần các 
vật phát nhiệt (bếp gas, bếp 
lò...) hay ánh nắng mặt trời 
chiếu vào, để tránh thất thoát 
năng suất lạnh, hao điện.

Không mở tủ lạnh trừ trường 
hợp thật cần thiết.

Để nguội thức ăn bên ngoài 
trước khi cho vào tủ lạnh.

Mỗi năm nên lau bụi phía sau 
tủ lạnh vài lần để tạo thông 
thoáng cho quá trình tản 
nhiệt.

Tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường.



1. Tủ lạnh

Chọn tủ lạnh có kích thước 
phù hợp nhu cầu (ví dụ: gia 
đình 4 người chọn loại 125 – 
150 lít), loại quạt thổi. 

Chọn tủ có công nghệ 
inverter và có dán nhãn năng 
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Nên đặt tủ lạnh nơi thoáng 
gió, vì trong môi trường nhiệt 
độ cao, bí gió sẽ làm chậm 
quá trình tản nhiệt, điện tiêu 
hao sẽ lớn. 

Không đặt tủ lạnh gần các 
vật phát nhiệt (bếp gas, bếp 
lò...) hay ánh nắng mặt trời 
chiếu vào, để tránh thất thoát 
năng suất lạnh, hao điện.

Không mở tủ lạnh trừ trường 
hợp thật cần thiết.

Để nguội thức ăn bên ngoài 
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Tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường. 23

Đối với máy lạnh thì khi tăng nhiệt độ máy 

lạnh 1º C thì sẽ giảm 3% điện năng tiêu thụ. 

Nếu sử dụng máy lạnh 1,5hp như trên, điều 

chỉnh nhiệt độ ở khoảng 25º - 26º C thay vì 

16º - 17º C (tăng 9º C) thì sẽ tiết kiệm được 

0,3 kWh điện mỗi giờ, khách hàng sử dụng 

05 giờ/ngày sẽ tiết kiệm 1,5 kWh điện/ngày, 

tương ứng với 547,5 kWh điện/năm, tương 

ứng số tiền là 956.000 đồng.

25º - 26º C

Chọn máy lạnh có hiệu suất 
cao, có công nghệ inverter và 
có dán nhãn năng lượng.

Lắp đặt dàn nóng, dàn lạnh hợp 
lý: đặt nơi thông thoáng, không 
bị cản trở hoặc quẩn gió; tối ưu 
chiều dài và bố trí đường ống 
gas (nên < 15m).

Sử dụng điều hoà ở chế độ làm 
mát, đừng để nhiệt độ đặt trong 
phòng quá thấp. Mức chênh 
lệch  giữa nhiệt độ trong phòng 
và nhiệt độ bên ngoài chỉ nên từ 
3º - 5º C.

Cần đóng kín các cửa, đừng để 
các khe hở gây thoát nhiệt.

Thường xuyên rửa sạch lưới lọc 
không khí, bảo dưỡng định kỳ 6 
tháng/lần.

2. Máy lạnh

Điều chỉnh máy lạnh ở nhiệt độ thích hợp: 

SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM TRONG GIA ĐÌNH

Tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường.



5. Máy bơm
Khi dùng máy bơm phải nhớ 
vặn chặt các van nước, vì rò 
rỉ nước sẽ làm máy bơm 
hoạt động gây tốn điện 
không cần thiết. Các van ở 
đường ống nước nên 
thường xuyên được bảo trì.

4. Bàn ủi
Không nên ủi quần áo khi còn 
đang ướt.

Lau sạch bề mặt kim loại của 
bàn ủi sẽ giúp bàn ủi hoạt 
động có hiệu quả hơn.

Không nên ủi quần áo vào 
những giờ cao điểm.

Tập trung nhiều đồ để ủi một 
lần. Nên thực hiện ủi đồ 
mỏng rồi đồ dày sau đó rút 
phích cắm và tận dụng sức 
nóng còn lại để ủi đồ mỏng.

3. Quạt
Cố gắng tận dụng gió tự 
nhiên, thường xuyên vệ sinh 
quạt.

Người người tiết kiệm điện, nhà nhà đều có điện. 25

Nên chọn kích cỡ ti vi phù hợp với 
nhà của mình, không nhất thiết dùng 
ti vi to bởi vì càng to càng tốn điện 
(thường bằng 1/5 - 1/3 khoảng cách 
xem).

Nên chọn ti vi LED nếu khả năng tài 
chính cho phép.

Tắt ti vi khi không có người xem.

Với thời gian dài không sử dụng nên 
tắt ti vi bằng nút nguồn (power) ở 
máy và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

6. Ti vi

Sử dụng máy bơm có động cơ hiệu 
suất cao. Thường xuyên kiểm tra 
hoạt động của máy bơm để phát 
hiện hỏng hóc và các lỗi rò rỉ.

Không nên lắp đặt máy bơm 
quá xa nguồn nước, các 
đường ống có quá nhiều mối 
nối, đường gấp khúc.

SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM TRONG GIA ĐÌNH

Người người tiết kiệm điện, nhà nhà đều có điện.
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(thường bằng 1/5 - 1/3 khoảng cách 
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Với thời gian dài không sử dụng nên 
tắt ti vi bằng nút nguồn (power) ở 
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SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM TRONG GIA ĐÌNH

Người người tiết kiệm điện, nhà nhà đều có điện.



Tận dụng ánh sáng tự nhiên: 
sử dụng các cửa sổ lấy ánh 
sáng, giếng trời; sử dụng các 
tấm tôn nhựa trong, gạch 
thủy tinh, sợi thủy tinh, … 

Nên quét vôi hoặc lăn tường 
bằng màu sáng, giúp giảm số 
lượng bóng đèn trong nhà vì 
chỉ cần bật ít đèn mà nhà vẫn 
sáng do có sự phản xạ ánh 
sáng của tường nhà.

7. Chiếu sáng
Sử dụng các loại đèn có hiệu 
suất cao như: đèn compact, 
đèn LED, …

Cần thay đèn sợi đốt bằng 
đèn compact, thay đèn huỳnh 
quang T10 bằng các đèn 
huỳnh quang T8, T5.

Lắp đặt đèn ở vị trí hợp lý, 
không quá cao và không bị đồ 
vật che khuất.

Cần có công tắc điều khiển 
riêng cho từng đèn.

Sử dụng máng đèn có độ 
phản xạ tốt phù hợp với mục 
đích và địa điểm sử dụng.

Sử dụng chấn lưu điện tử 
thay thế chấn lưu sắt từ.

Tắt đèn khi ra khỏi phòng.

Thường xuyên vệ sinh máng, 
bóng đèn. Thay thế bóng đèn 
đã hết tuổi thọ, giảm độ sáng.

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và quyền lợi của chúng ta.
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Thay đèn huỳnh quang T10 bằng đèn huỳnh quang T8 tiết kiệm điện: Giả 
sử khách hàng sử dụng 05 bóng đèn, thời gian sử dụng là 6 giờ/ngày:

Ghi chú:

Như vậy, nếu thay 5 bóng đèn T10 bằng đèn T8 thì sẽ tiết kiệm được 
0,12 kWh/ngày và 43,8 kWh/năm. Theo đó, nếu cả 2.000.000 khách 
hàng cùng thực hiện thay đèn tiết kiệm điện như trên thì trong 01 năm, 
TP.HCM sẽ tiết giảm được: 87,6 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm được 
153 tỉ đồng.

+  Đèn T10 có đường kính 32mm, công suất: 20W (chiều dài bóng 
0,6m), 40W (chiều dài bóng 1,2m).

+  Đèn T8 có đường kính 26mm, công suất: 18W (0,6m), 36W (1,2m).

+  Đối với đèn T10 (công suất 40W/bóng): điện năng tiêu hao mỗi 
ngày là 1,2 kWh. 

+  Đối với đèn T8 (công suất 36W/bóng): điện năng tiêu hao mỗi 
ngày là 1,08 kWh. 

SO SÁNH CHI PHÍ CỦA COMPACT 14W
VÀ ĐÈN DÂY TÓC TRONG 6.000 GIỜ SỬ DỤNG

Đèn

Compact
14W

Đèn tròn
75W

Chi phí mua

28.000 đồng

5.000 x 6 bóng
= 30.000 đồng

Tiền điện trong 6.000 giờ

(14W x 6.000 giờ x 1.747 đ/kWh)
/1.000 = 146.748 đồng

(75W x 6.000 giờ x 1.747 đ/kWh)
/1.000 = 786.150 đồng

Tổng chi phí

174.748 đồng

816.150 đồng

Ghi chú

(1)

(2)

Số tiền tiết kiệm được = (2) – (1) = 816.150 – 174.748 = 641.402 đồng

SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM TRONG GIA ĐÌNH

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và quyền lợi của chúng ta.



Nên mua loại tốt có lắp bộ an 
toàn điện (ELCB), không nên 
mua loại cũ đã qua sửa chữa.

Thường xuyên kiểm tra độ 
nhạy bộ an toàn điện (ELCB).

Lắp đặt theo đúng hướng dẫn 
của nhà sản xuất.

Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.

Điều chỉnh áp lực nước phù 
hợp, tránh lưu lượng nước sử 
dụng quá cao.

Hợp lý hóa số lần và thời gian 
sử dụng nhằm giảm tối đa thời 
gian sử dụng máy.

a) Loại trực tiếp:
8. Máy nước nóng dùng điện:

Giúp tiết kiệm chi phí do không 
có chi phí điện, gas hoặc các 
loại nhiên liệu khác (chi phí đầu 
tư ban đầu một lần duy nhất).

NÊN SỬ DỤNG MÁY NƯỚC 
NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT 
TRỜI THAY CHO MÁY NƯỚC 
NÓNG DÙNG ĐIỆN VÌ CÁC LỢI 
ÍCH SAU:

Hãy tắt bớt một bóng đèn bất cứ khi nào bạn có thể. 29

SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM TRONG GIA ĐÌNH

b) Loại gián tiếp:
Nên mua loại tốt có lắp bộ an 
toàn điện (ELCB), không nên 
mua loại cũ đã qua sửa chữa.

Chọn máy có dung tích thích 
hợp, không chọn loại quá lớn 
(gia đình dưới 10 người chọn 
loại 30 lít).

Không cài đặt nhiệt độ nước 
quá cao (nên dưới 65ºC).

Khi nhiệt độ nước đã đủ nóng 
có thể tắt máy khi sử dụng để 
đảm bảo an toàn về điện.

Tránh dùng nước nóng khi 
không cần thiết.

Tắt CB máy khi không sử dụng 
trong thời gian dài.

Việc sử dụng năng lượng mặt 
trời giúp giảm ô nhiễm môi 
trường do giảm áp lực đầu tư 
nguồn điện.

Có độ an toàn tuyệt đối, thời 
gian hoàn vốn sau 2 năm, tuổi 
thọ từ 10-20 năm.

Hãy tắt bớt một bóng đèn bất cứ khi nào bạn có thể.
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b) Loại gián tiếp:
Nên mua loại tốt có lắp bộ an 
toàn điện (ELCB), không nên 
mua loại cũ đã qua sửa chữa.

Chọn máy có dung tích thích 
hợp, không chọn loại quá lớn 
(gia đình dưới 10 người chọn 
loại 30 lít).

Không cài đặt nhiệt độ nước 
quá cao (nên dưới 65ºC).

Khi nhiệt độ nước đã đủ nóng 
có thể tắt máy khi sử dụng để 
đảm bảo an toàn về điện.

Tránh dùng nước nóng khi 
không cần thiết.

Tắt CB máy khi không sử dụng 
trong thời gian dài.

Việc sử dụng năng lượng mặt 
trời giúp giảm ô nhiễm môi 
trường do giảm áp lực đầu tư 
nguồn điện.

Có độ an toàn tuyệt đối, thời 
gian hoàn vốn sau 2 năm, tuổi 
thọ từ 10-20 năm.

Hãy tắt bớt một bóng đèn bất cứ khi nào bạn có thể.



9. Bình nước nóng năng lượng mặt trời (BNN NLMT)

Sử dụng điện theo nguyên tắc bốn đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu.

Xử lý nguồn nước cấp đạt tiêu 
chuẩn (đặc biệt là khi nước 
nhiễm phèn).

Đảm bảo cung cấp đầy đủ 
nước cho máy (đặc biệt là đối 
với máy loại ống chân không) 
nhằm đảm bảo độ bền cho 
máy.

Định kỳ làm vệ sinh bề mặt thu 
nhiệt và xả cáu cặn trong máy.

Nên chọn mua loại tốt (hiệu 
suất thu nhiệt cao, thất thoát 
nhiệt thấp, độ tin cậy và độ 
bền cao), đã kiểm định và 
chứng nhận theo TCVN 
8251:2009.

Dung tích máy phù hợp với 
nhu cầu (số lượng người sử 
dụng).

31

TIÊU CHÍ SO SÁNH
Máy nước nóng 
năng lượng mặt 
trời loại 180 lít

Số người sử dụng 

Tiêu hao điện (gia nhiệt 180 lít nước nóng đến 
55ºC/năm (2 giờ/ngày, 365 ngày)

Chi phí điện/năm (giá điện 1.500 đồng/kWh)

Chi phí đầu tư

Thời gian hoàn vốn (dựa trên chênh lệch đầu tư)

Tuổi thọ 

Tái đầu tư 

Bảo hành 

Phát thải CO2 vào môi trường/năm

Ảnh hưởng môi trường 

Độ an toàn

5

Không

Không

8.000.000 đồng

< 3 năm

> 15 năm

Sau 15 năm

5 năm

Không

Không

Rất cao

Máy nước nóng 
dùng điện công 

suất 2,5 kW

5

1.825 kWh/năm

2.737.500 
đồng/năm

2.500.000 đồng

> 7 năm

Sau 7 năm

1 – 2 năm

1.140 kg 
CO2/năm

Có

Có nguy hiểm 
điện

LỢI ÍCH SỬ DỤNG 
BNN NLMT SO VỚI 

LOẠI MÁY DÙNG ĐIỆN

SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM TRONG GIA ĐÌNH

Sử dụng điện theo nguyên tắc bốn đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu.
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TIÊU CHÍ SO SÁNH
Máy nước nóng 
năng lượng mặt 
trời loại 180 lít

Số người sử dụng 

Tiêu hao điện (gia nhiệt 180 lít nước nóng đến 
55ºC/năm (2 giờ/ngày, 365 ngày)

Chi phí điện/năm (giá điện 1.500 đồng/kWh)

Chi phí đầu tư

Thời gian hoàn vốn (dựa trên chênh lệch đầu tư)

Tuổi thọ 

Tái đầu tư 

Bảo hành 

Phát thải CO2 vào môi trường/năm

Ảnh hưởng môi trường 

Độ an toàn

5

Không

Không

8.000.000 đồng

< 3 năm

> 15 năm

Sau 15 năm

5 năm

Không

Không

Rất cao

Máy nước nóng 
dùng điện công 

suất 2,5 kW

5

1.825 kWh/năm

2.737.500 
đồng/năm

2.500.000 đồng

> 7 năm

Sau 7 năm

1 – 2 năm

1.140 kg 
CO2/năm

Có

Có nguy hiểm 
điện

LỢI ÍCH SỬ DỤNG 
BNN NLMT SO VỚI 

LOẠI MÁY DÙNG ĐIỆN

SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM TRONG GIA ĐÌNH

Sử dụng điện theo nguyên tắc bốn đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu.



 

11. Sử dụng máy giặt hợp lý:

Giặt khối lượng đồ phù hợp với 
công suất máy.

Thường xuyên lau sạch các vết 
bẩn trong và ngoài máy giặt. 

Chọn giặt ở chế độ tiết kiệm điện 
nếu có.

Máy giặt lồng ngang (truyền động 
trực tiếp và có inverter) có ưu thế 
hơn hẳn máy giặt lồng đứng về 
tiết kiệm điện và nước.

Nên sử dụng máy giặt truyền 
động trực tiếp thay cho dây đai.

Sử dụng nước giặt thay cho bột 
giặt để tiết kiệm điện và nước.

10. Lò vi sóng:
Chọn thiết bị có công suất phù 
hợp với nhu cầu của gia đình.

Không nên đặt gần các đồ điện 
khác. Nếu đặt gần, quá trình 
hoạt động của lò vi sóng sẽ ảnh 
hưởng đến chức năng hoạt 
động của các đồ điện này.

Rút nguồn sau khi sử dụng xong 
vì lò vi sóng luôn hoạt động ở 
trạng thái chờ, không có nút tắt 
nguồn điện.

Không nên mở cửa lò khi 
không dùng vì đèn trong lò 
vẫn sáng liên tục, gây tốn 
điện.

Tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường.
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KHÔNG SỬ DỤNG 
HOẶC HẠN CHẾ SỬ 
DỤNG CÁC THIẾT BỊ 
TIÊU THỤ ĐIỆN LỚN 
VÀO GIỜ CAO ĐIỂM 
CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN

Từ 9 giờ đến 11 giờ 30; 
Từ 14 giờ đến 16 giờ; 
Từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 30

 

12. Máy vi tính:
Nên lựa chọn các thiết bị có 
chứng nhận Energy Star (sử 
dụng công nghệ tiết kiệm điện), 
thiết bị có dán nhãn năng 
lượng.

Nên chọn máy tính xách tay có 
kích cỡ màn hình phù hợp nhu 
cầu, không nên dùng loại quá 
lớn vì màn hình chiếm trên 50% 
điện năng tiêu thụ.

Chọn màn hình LED cho máy 
để bàn (không nên dùng màn 
hình CRT, hạn chế dùng màn 
hình LCD).

Không nên để màn hình ở chế 
độ sáng quá cao. Nếu độ sáng 
màn hình càng lớn, năng lượng 
tiêu thụ càng tăng theo.

Tắt màn hình hoặc chọn chế độ 
Screen Saver khi tạm dừng.

Tắt nguồn điện toàn bộ hệ thống 
máy tính khi kết thúc quá trình 
làm việc hoặc khi tạm ngừng làm 
việc từ 30 phút trở lên, thay vì để 
máy ở chế độ “ngủ” (Hibernate 
hoặc Stand by).

Nên kích hoạt tất cả tính năng tiết 
kiệm năng lượng có trên hệ 
thống máy tính, màn hình và các 
thiết bị kết nối (máy in, máy scan, 
…).

Giảm thiểu các chương trình nền, 
bỏ chế độ wifi nếu có dây mạng, 
hạn chế dùng ổ quang, sử dụng 
trình duyệt web tiết kiệm năng 
lượng.

Tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường.



TIẾT KIỆM ĐIỆN
TRONG SẢN XUẤT



TIẾT KIỆM ĐIỆN
TRONG SẢN XUẤT
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TIẾT KIỆM ĐIỆN
TRONG SẢN XUẤT



3. Thiết bị làm lạnh
Tránh che chắn các dòng khí lưu 
thông trong bộ trao đổi nhiệt.

Đảm bảo tiêu chuẩn về cách nhiệt.

Giảm thiểu thời gian vận hành.

Đảm bảo thiết bị làm việc ở chế độ 
hợp lý và tiết kiệm điện. 

2. Thiết bị khí nén
Giảm thiểu rò rỉ không khí, 
đảm bảo chất lượng đầu 
vào.

Sử  dụng các thiết bị có 
công suất phù hợp với 
yêu cầu.

1. Động cơ
Hạn chế thời gian động cơ chạy 
không tải.

Chọn công suất động cơ phù 
hợp.

Nên sử dụng thiết bị điều chỉnh 
tốc độ cho các động cơ. 

Tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường. 37

Nên tắt các thiết bị chiếu sáng 
không cần thiết.

Lắp đặt các thiết bị điều chỉnh ánh 
sáng theo giờ, theo cường độ ánh 
sáng.

Sử dụng đèn chiếu sáng hiệu suất 
cao: đèn compact, tuýp gầy, LED...

Sử dụng các chấn lưu có hiệu suất 
cao.

Sử dụng các chao đèn có độ phản 
quang.

5. Chiếu sáng

Cách nhiệt tốt bình nước nóng 
và hệ thống đường ống dẫn.

Điều chỉnh hợp lý nhiệt độ nước 
nóng.

4. Thiết bị nước nóng

TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG SẢN XUẤT

Tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường.
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Nên tắt các thiết bị chiếu sáng 
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quang.

5. Chiếu sáng

Cách nhiệt tốt bình nước nóng 
và hệ thống đường ống dẫn.

Điều chỉnh hợp lý nhiệt độ nước 
nóng.

4. Thiết bị nước nóng

TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG SẢN XUẤT

Tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường.



3. Giờ thấp điểm
Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 
đến 04 giờ 00 (06 giờ) sáng ngày hôm sau.

(Trích trong Thông tư hướng dẫn giá    
bán điện của Bộ Công thương số 
16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014)

2. Giờ cao điểm
Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:

Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);

Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).

Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.

1. Giờ bình thường
Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:

Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ 30 phút)

Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ 30 phút)

Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ)

Ngày Chủ nhật:

04 giờ đến 22 giờ 00 (18 giờ)

GIÁ BÁN ĐIỆN THEO THỜI GIAN
SỬ DỤNG TRONG NGÀY

Người người tiết kiệm điện, nhà nhà đều có điện.
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Cung cấp điện cho khách hàng 
ngày càng tốt hơn do giảm được 
tải đỉnh, hạn chế được sự cố, 
nâng cao được chất lượng điện 
năng.

Giảm sức ép về đầu tư xây dựng 
các nguồn điện mới.

2. Đối với ngành điện:

Sử dụng với giá thấp.

Sử dụng điện với chất lượng tốt hơn.

1. Đối với khách hàng:

CÁC LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG BIỂU GIÁ
BÁN ĐIỆN THEO THỜI GIAN SỬ DỤNG TRONG NGÀY

Tiết kiệm được ngân sách nhà nước.

Hạn chế ô nhiễm môi trường.

Góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên quốc gia.

3. Đối với xã hội:

TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG SẢN XUẤT

Người người tiết kiệm điện, nhà nhà đều có điện.



Phân loại dây chuyền sản xuất theo mức độ 
sử dụng điện. Lập kế hoạch vận hành theo 
trình tự ưu tiên. Bố trí sản xuất vào giờ thấp 
điểm để giảm chi phí.

Giảm thiểu sử dụng thiết bị công suất lớn 
trong giờ cao điểm.

Cải thiện, nâng cao hiệu suất sử dụng đối với 
các thiết bị sử dụng trong giờ cao điểm. Ví 
dụ: Thiết bị chiếu sáng, điều hoà không khí …

Thường xuyên tuyên truyền ý thức tiết kiệm 
điện trong cán bộ công nhân viên.

Sử dụng điện vào giờ thấp điểm không những 

nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 

mà còn góp phần phát triển kinh tế quốc gia.

CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TIỀN ĐIỆN KHI
ÁP DỤNG GIÁ BÁN ĐIỆN THEO THỜI GIAN

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và quyền lợi của chúng ta.
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Cho phép quản lý năng lượng một cách có hệ 
thống, nhằm tiết kiệm năng lượng.

Giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng.

Xây dựng được kế hoạch và mục tiêu sử dụng 
năng lượng.

Xây dựng được quy trình kiểm soát, xác nhận 
việc sử dụng năng lượng cơ sở (đơn vị).

2. Lợi ích:

Là hoạt động đo lường, phân tích, tính toán, đánh giá để xác 
định mức tiêu thụ năng lượng, tiềm năng tiết kiệm năng 
lượng và đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng.

1. Khái niệm

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG
CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT

TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG SẢN XUẤT

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và quyền lợi của chúng ta.



Cơ sở sử dụng năng lượng 
trọng điểm là cơ sở sử dụng 
năng lượng hằng năm với 
khối lượng lớn theo quy 
định của Chính phủ.

Trách nhiệm của cơ sở sử 
dụng năng lượng trọng điểm 
như sau:

ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG 
NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM

Ngoài việc thực hiện các 
quy định tại Luật sử 
dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả đối với 
lĩnh vực hoạt động có 
liên quan, cơ sở sử dụng 
năng lượng trọng điểm 
còn có trách nhiệm:

Hãy tắt bớt một bóng đèn bất cứ khi nào bạn có thể.
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TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG SẢN XUẤT

Xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm và năm năm về sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại 
địa phương kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả;

Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan 
đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả;

Chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định tại Điều 35 của 
Luật này;

Ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc ;

Áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo hướng dẫn của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền;

Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở.

Hãy tắt bớt một bóng đèn bất cứ khi nào bạn có thể.



TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG KHỐI 
CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ 
NGHIỆP, ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Sử dụng điện theo nguyên tắc bốn đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. 45

Có nhiệm vụ: Xây dựng và 
thực hiện kế hoạch tiết kiệm 
điện năng sử dụng hàng 
năm của cơ quan, đơn          
vị theo Thông tư số 
111/2009/TTLT/BTC-BCT.
Xây dựng và ban hành quy 
định về sử dụng điện, thay 
thế, sửa chữa các trang 
thiết bị sử dụng điện tại cơ 
quan, đơn vị.

Sử dụng điện theo nguyên tắc bốn đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu.
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x  Tránh không để nhiệt bên ngoài thâm nhập vào.

x  Không nên sử dụng dụng cụ phát nhiệt gần máy điều hoà.

x  Không đặt dàn nóng nơi có ánh nắng trực tiếp, nơi dễ bám 
bụi.

x  Không nên đặt dàn nóng quá xa dàn lạnh.

Những điều không nên làm

√  Chọn công suất máy phù hợp với diện tích căn phòng.

√  Đặt dàn nóng nơi thông thoáng, chỗ có bóng râm.

√  Tắt máy điều hoà 30 phút trước khi hết giờ làm việc.

√  Nên đặt nhiệt độ làm mát từ 25ºC trở lên.

√  Lắp đặt điều hoà ở vị trí sao cho dòng không khí được 
phân phối đều.

√  Bảo dưỡng định kỳ từ 03 tháng đến 06 tháng/01 lần.

Những điều nên làm

1. Máy điều hoà nhiệt độ:

Bên cạnh việc thực hiện tiết kiệm điện cho các thiết 
bị như máy điều hòa nhiệt độ, hệ thống chiếu sáng, 
máy vi tính, … thì cần thực hiện tiết kiệm điện đối 
với các thiết bị khác như:

Tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường.
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Tắt màn hình máy tính hoặc chọn 
chế độ ScreenSaver khi tạm 
dừng.

Tắt máy và tắt nguồn điện cho 
máy tính khi không sử dụng.

3. Máy tính
Tận dụng đối đa ánh sáng tự 
nhiên.

Sử dụng đèn tiết kiệm điện 
như đèn compact, đèn tuýp 
gầy T8, T5.

Tắt bớt đèn cho phù hợp với số 
người trong phòng.

Thường xuyên vệ sinh bóng, 
chao, máng đèn.

2. Chiếu sáng:

TIÊT KIỆM ĐIỆN TRONG KHỐI HCSN

Tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường.



Chọn máy có các thông số kỹ 
thuật (độ sáng, độ phân giải, 
độ tương phản, …) phù hợp  
nhu cầu sử dụng.

Máy chiếu có bóng đèn công 
suất lớn tỏa nhiệt nhiều, nên 
phải đặt tại vị trí thoáng mát và 
nguồn điện ổn định để tiết kiệm 
điện.

Sau mỗi lần sử dụng, để máy 
nguội hẳn mới cất vào hộp 
hoặc che tránh bụi.

4. Máy chiếu:
Khi trình chiếu, để máy hoạt 
động ở mức độ sáng vừa phải 
(chế độ tiết kiệm điện). Độ sáng 
càng cao, bóng đèn càng tiêu 
thụ nhiều năng lượng, do đó 
bóng càng nóng hơn, tiêu thụ 
nhiều điện năng hơn.

Không nên dùng máy chiếu với 
thời gian dài. Sau 1 – 2 tiếng vận 
hành, để máy nghỉ trong vòng 
10-15 phút.

Thường xuyên vệ sinh hệ thống 
làm mát của máy. Làm sạch tấm 
lọc và quạt tản nhiệt theo định 
kỳ để loại bỏ bụi bẩn gây nóng 
máy.

Người người tiết kiệm điện, nhà nhà đều có điện. 49

Chọn máy có độ phân giải phù 
hợp với nhu cầu sử dụng.

Máy có bóng đèn công suất 
lớn, tỏa nhiệt nhiều nên cần đặt 
tại vị trí thoáng mát và nguồn 
điện ổn định để tiết kiệm lượng 
điện tiêu thụ.

Sau khi sử dụng cần tắt nguồn 
điện để không làm nóng máy, 
giảm tuổi thọ máy và tốn điện.

6. Máy scan:

Không nên rút 
nguồn một cách 
đột ngột khi máy 
đang hoạt động.

TIÊT KIỆM ĐIỆN TRONG KHỐI HCSN

Chọn máy theo nhu cầu sử 
dụng.

Chọn máy có tính năng tiết 
kiệm điện.

Đặt máy nơi khô thoáng, 
tránh ánh nắng trực tiếp 
chiếu vào máy, giúp máy tản 
nhiệt tốt.

Không vận hành liên tục quá 2 
giờ, sẽ gây nóng máy quá 
mức dẫn đến chất lượng bản 
in không tốt, tiêu tốn nhiều 
điện năng.

Tắt máy và rút phích cắm khi 
không sử dụng máy trong 
thời gian dài.

5. Máy in, máy photocopy:

Người người tiết kiệm điện, nhà nhà đều có điện.
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Trang thông tin của Tổng công ty Điện lực TP.HCM: 

http://hcmpc.com.vn
http://cskh.hcmpc.vn

Trang thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 

http://tietkiemnangluong.vn

Trang thông tin của Bộ Công Thương:

http://tietkiemnangluong.com.vn

CÁC WEBSITE ĐƯA THÔNG TIN 
VỀ TIẾT KIỆM ĐIỆN

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và quyền lợi của chúng ta.
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THÔNG TIN THAM KHẢO

STT Số hiệu Tên văn bản

1

2

3

4

5

6

7

8

50/2010/QH12 

21/2011/NĐ-CP

134/2013/NĐ-CP

51/2011/QĐ-TTg

03/2013/QĐ-TTg

1535/QĐ-TTg

02/2014/TT-BCT

QCVN 09:2013/BXD9

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nghị định quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực Điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị 
phải dãn nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất 
năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 
của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương 
tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức 
hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng 
lượng trọng điểm năm 2013

Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình xây dựng 
sử dụng năng lượng hiệu quả

CÁC VĂN BẢN PHÁP 
LUẬT LIÊN QUAN

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và quyền lợi của chúng ta.
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KHÁI NIỆM VỀ NHÃN 
NĂNG LƯỢNG

Là NHÃN đặc thù, quy định mức 
sử dụng năng lượng của hàng 
hóa. 

Trên thế giới, rất nhiều quốc gia 
đã thực hiện dán nhãn năng 
lượng cho sản phẩm tiêu thụ điện 
hiệu suất cao.

Hiện nay tại Việt Nam đã lưu hành 
03 loại nhãn năng lượng: Nhãn năng lượng xác nhận: Được dán cho các 

phương tiện, thiết bị lưu thông trên thị trường 
khi những phương tiện, thiết bị này có mức hiệu 
suất năng lượng đạt hoặc vượt mức hiệu suất 
năng lượng cao (HEPS) do Bộ Công Thương 
quy định theo từng thời kỳ.

Nhãn năng lượng không sao: Là nhãn được dán 
cho sản phẩm Bóng đèn và Ballast có mức hiệu 
suất năng lượng nằm dưới mức cao (mức 
HEPS) và các sản phẩm điều hòa, quạt, nồi 
cơm, tủ  lạnh, máy giặt, máy thu hình có mức 
hiệu suất năng lượng nằm dưới mức tối thiểu 
(mức MEPS).

Nhãn năng lượng So sánh: Cung cấp thông tin 
về mức tiêu thụ năng lượng hay hiệu suất năng 
lượng (HSNL) và các thông tin khác giúp cho 
người tiêu dùng so sánh với các sản phẩm trên 
thị trường để lựa chọn.

Nhãn năng lượng:

Đối với người tiêu dùng:

Lợi ích của việc dán
nhãn năng lượng

Dễ dàng nhận biết và lựa 
chọn được sản phẩm tiết 
kiệm năng lượng, chất 
lượng tốt.

Tiết kiệm hóa đơn tiền điện.

Đối với nhà sản xuất, nhà 
phân phối:

Tăng khả năng cạnh tranh.

Tăng uy tín thương hiệu.

Đối với xã hội:
Khuyến khích các sản phẩm 
tiết kiệm năng lượng.

Giảm lượng phát thải CO2, 
bảo vệ môi trường.

THÔNG TIN THAM KHẢO
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THÔNG TIN THAM KHẢO



• Khởi động chương trình EVNHCMC CSKH.
• Nhập số điện thoại khách hàng đang sử 

dụng vào ô “Số điện thoại” để nhận tin 
nhắn kích hoạt.

• Nhập mã khách hàng bao gồm 16 kí tự bắt 
đầu bằng chữ PE ...vào ô “Mã khách 
hàng”.

• Nhấn nút tiếp tục để hoàn tất kích hoạt.

BƯỚC 1

• Hệ thống sẽ gửi một mã kích hoạt tới số điện 
thoại của quý khách qua tin nắn SMS.

• Nhập mã kích hoạt này vào ô “Mã kích hoạt” 
và nhấn “Hoàn tất”.

• Chương trình được kích hoạt thành công.

BƯỚC 2
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ỨNG DỤNG
EVNHCMC CSKH

CHỨC NĂNG

Chương trình chăm sóc khách hàng của Tổng 
công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông 
qua ứng dụng trên thiết bị di động của khách 
hàng như máy tính bảng, Smartphone. 

Cung cấp kịp thời thông tin đến khách hàng 
một cách tự động về tiền điện, lịch cắt điện, 
thanh toán tiền điện trực tuyến, nhận hóa đơn 
điện tử,.. qua thiết bị di động.

Nhận thông tin tự động:
• Thông tin tiền điện
• Lịch cắt điện
• Thanh toán trực tuyến
• Nhận hoá đơn điện tử

Tra cứu:
• Lịch ghi điện
• Thông tin thanh toán tiền điện
• Tiến độ giải quyết yêu cầu của khách hàng
• Biểu đồ phụ tải
• Xem và tải hoá đơn điện tử

Dịch vụ:
• Đăng ký điện kế mới
• Di dời điện kế
• Phúc tra chỉ số
• Tra cứu điểm thu tiền điện, các thủ tục liên quan
• Các dịch vụ khác

EVNHCMC
CSKH

CÀI ĐẶT

ANDROID iOS WINDOWS PHONE Để cài đặt ứng dụng EVNHCMC 
CSKH quý khách truy cập website:

http://cskh.hcmpc.vn/ungdung-
didong

Nhấn vào nút tải chương trình tương 
ứng với hệ điều hành đang sử dụng 
trên thiết bị của quý khách.

KÍCH HOẠT

THÔNG TIN THAM KHẢO



• Khởi động chương trình EVNHCMC CSKH.
• Nhập số điện thoại khách hàng đang sử 

dụng vào ô “Số điện thoại” để nhận tin 
nhắn kích hoạt.

• Nhập mã khách hàng bao gồm 16 kí tự bắt 
đầu bằng chữ PE ...vào ô “Mã khách 
hàng”.

• Nhấn nút tiếp tục để hoàn tất kích hoạt.

BƯỚC 1

• Hệ thống sẽ gửi một mã kích hoạt tới số điện 
thoại của quý khách qua tin nắn SMS.

• Nhập mã kích hoạt này vào ô “Mã kích hoạt” 
và nhấn “Hoàn tất”.

• Chương trình được kích hoạt thành công.

BƯỚC 2
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ỨNG DỤNG
EVNHCMC CSKH

CHỨC NĂNG

Chương trình chăm sóc khách hàng của Tổng 
công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông 
qua ứng dụng trên thiết bị di động của khách 
hàng như máy tính bảng, Smartphone. 

Cung cấp kịp thời thông tin đến khách hàng 
một cách tự động về tiền điện, lịch cắt điện, 
thanh toán tiền điện trực tuyến, nhận hóa đơn 
điện tử,.. qua thiết bị di động.

Nhận thông tin tự động:
• Thông tin tiền điện
• Lịch cắt điện
• Thanh toán trực tuyến
• Nhận hoá đơn điện tử

Tra cứu:
• Lịch ghi điện
• Thông tin thanh toán tiền điện
• Tiến độ giải quyết yêu cầu của khách hàng
• Biểu đồ phụ tải
• Xem và tải hoá đơn điện tử

Dịch vụ:
• Đăng ký điện kế mới
• Di dời điện kế
• Phúc tra chỉ số
• Tra cứu điểm thu tiền điện, các thủ tục liên quan
• Các dịch vụ khác

EVNHCMC
CSKH

CÀI ĐẶT

ANDROID iOS WINDOWS PHONE Để cài đặt ứng dụng EVNHCMC 
CSKH quý khách truy cập website:

http://cskh.hcmpc.vn/ungdung-
didong

Nhấn vào nút tải chương trình tương 
ứng với hệ điều hành đang sử dụng 
trên thiết bị của quý khách.

KÍCH HOẠT

THÔNG TIN THAM KHẢO
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TỔNG CÔNG TY DIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NƠI TIẾP NHẬN YÊU CẦU

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Báo mất điện, an toàn điện
Gắn mới, di dời điện kế
Thay đổi: chủ thể hợp đồng,
định mức, số hộ
Kiểm tra hệ thống đo đếm
Thay thế điện kế do cháy, hỏng
Thông tin tiền điện
Thay đổi thông tin khách hàng...

TRUY CẬP WEBSITE: CSKH.HCMCPC.VN
Tra cứu thông tin và đăng ký các yêu cầu:

Thông tin hoá đơn điện tử.
Thanh toán tiền điện trực tuyến.
Thông tin lịch tạm ngưng cung cấp điện. 
Thông tin thanh toán tiền điện. 

Đăng ký gắn mới điện kế. 
Xem biểu đồ phụ tải. 
Thay đổi thông tin. 

VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN
Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Lịch thu tiền điện - ghi điện
Hoá đơn điện tử
Thông tin giá điện
Hình thức thanh toán tiền điện
Danh sách điểm thu tiền điện
Tư vấn sử dụng điện
Hỏi đáp - Góp ý ...

GỌI ĐIỆN THOẠI THEO SỐ: 1900 54 54 54
Sau khi nghe lời chào Quý khách

Nhấn phím 0: Gặp trực tiếp điện thoại viên để được giải đáp thắc mắc, tiếp 
nhận yêu cầu và tư vấn sử dụng điện. 
Nhân phím 1: Báo mất điện và nghe thông tin mất điện.
Từ phím 2 đến phím 5: Nghe thông tin tra cứu tự động từ tổng đài: Lịch ghi 
điện, giá điện, thông tin khách hàng, các thủ tục quy định...

TRA CỨU THÔNG TIN QUA TỔNG ĐÀI: 8055
Quý khách hàng có thể nhắn tin tra cứu thông tin về điện 
gửi về tổng đài 8055  theo cú pháp sau:

KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU VỀ ĐIỆN VUI LÒNG LIÊN HỆ
TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THEO CÁC CÁCH SAU

TIẾP NHẬN THÔNG TIN,
YÊU CẦU QUA EMAIL: cskh@hcmpc.com.vn

1. Tiền điện: 
 Cú pháp: TD MaKH mm/yy
2. Nợ tiền điện: 
 Cú pháp: NO MaKH
3. Lịch mất điện: 
 Cú pháp:  MD MaKH
4. Mất điện
 Cú pháp:  MD MaKH
4. Lịch ghi điện: 
 Cú pháp:  LGD MaKH mm/yy

MaKH: mã khách hàng là chuỗi gồm 13 ký tự chữ và số, bắt đầu bằng 2 
chữ cái PE, ví dụ: PE01000000001;

mm/yy: là tháng/năm khách hàng muốn tra cứu, ví dụ: 02/14 tương ứng 
với tháng 02 năm 2014.

Để nhận tin nhắn định kỳ hàng tháng: Tiền điện, nợ tiền 
điện, lịch mất điện, mất điện. 

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN NHẮN QUA TỔNG ĐÀI: 8655

Quý khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp:  DKTTD MaKH

Gửi về Tổng đài:

10.000đ/6 tháng
8655

Trong đó:
MaKH: mã khách hàng gồm 13 ký tự 
chữ và số, bắt đầu bằng 2 chữ cái PE.

ví dụ: DKTTD PE01000012368

Gửi về Tổng đài:

500đ/tin nhắn
8055

LƯƠNG TÂM - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ LƯƠNG TÂM - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

THÔNG TIN THAM KHẢO
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TỔNG CÔNG TY DIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NƠI TIẾP NHẬN YÊU CẦU

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Báo mất điện, an toàn điện
Gắn mới, di dời điện kế
Thay đổi: chủ thể hợp đồng,
định mức, số hộ
Kiểm tra hệ thống đo đếm
Thay thế điện kế do cháy, hỏng
Thông tin tiền điện
Thay đổi thông tin khách hàng...

TRUY CẬP WEBSITE: CSKH.HCMCPC.VN
Tra cứu thông tin và đăng ký các yêu cầu:

Thông tin hoá đơn điện tử.
Thanh toán tiền điện trực tuyến.
Thông tin lịch tạm ngưng cung cấp điện. 
Thông tin thanh toán tiền điện. 

Đăng ký gắn mới điện kế. 
Xem biểu đồ phụ tải. 
Thay đổi thông tin. 

VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN
Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Lịch thu tiền điện - ghi điện
Hoá đơn điện tử
Thông tin giá điện
Hình thức thanh toán tiền điện
Danh sách điểm thu tiền điện
Tư vấn sử dụng điện
Hỏi đáp - Góp ý ...

GỌI ĐIỆN THOẠI THEO SỐ: 1900 54 54 54
Sau khi nghe lời chào Quý khách

Nhấn phím 0: Gặp trực tiếp điện thoại viên để được giải đáp thắc mắc, tiếp 
nhận yêu cầu và tư vấn sử dụng điện. 
Nhân phím 1: Báo mất điện và nghe thông tin mất điện.
Từ phím 2 đến phím 5: Nghe thông tin tra cứu tự động từ tổng đài: Lịch ghi 
điện, giá điện, thông tin khách hàng, các thủ tục quy định...

TRA CỨU THÔNG TIN QUA TỔNG ĐÀI: 8055
Quý khách hàng có thể nhắn tin tra cứu thông tin về điện 
gửi về tổng đài 8055  theo cú pháp sau:

KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU VỀ ĐIỆN VUI LÒNG LIÊN HỆ
TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THEO CÁC CÁCH SAU

TIẾP NHẬN THÔNG TIN,
YÊU CẦU QUA EMAIL: cskh@hcmpc.com.vn

1. Tiền điện: 
 Cú pháp: TD MaKH mm/yy
2. Nợ tiền điện: 
 Cú pháp: NO MaKH
3. Lịch mất điện: 
 Cú pháp:  MD MaKH
4. Mất điện
 Cú pháp:  MD MaKH
4. Lịch ghi điện: 
 Cú pháp:  LGD MaKH mm/yy

MaKH: mã khách hàng là chuỗi gồm 13 ký tự chữ và số, bắt đầu bằng 2 
chữ cái PE, ví dụ: PE01000000001;

mm/yy: là tháng/năm khách hàng muốn tra cứu, ví dụ: 02/14 tương ứng 
với tháng 02 năm 2014.

Để nhận tin nhắn định kỳ hàng tháng: Tiền điện, nợ tiền 
điện, lịch mất điện, mất điện. 

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN NHẮN QUA TỔNG ĐÀI: 8655

Quý khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp:  DKTTD MaKH

Gửi về Tổng đài:

10.000đ/6 tháng
8655

Trong đó:
MaKH: mã khách hàng gồm 13 ký tự 
chữ và số, bắt đầu bằng 2 chữ cái PE.

ví dụ: DKTTD PE01000012368

Gửi về Tổng đài:

500đ/tin nhắn
8055

LƯƠNG TÂM - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ LƯƠNG TÂM - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
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Mã số khách hàng: Là một dãy số gồm 13 ký tự, bắt đầu bằng PE..., mã 
này là duy nhất cho từng khách hàng và khách hàng có thể tìm thấy trên 
hợp đồng mua bán điện, trên thông báo tiền điện, trên bản thể hiện hóa 
đơn điện tử hoặc gọi 1900 54 54 54 để nhờ cung cấp;

Tài khoản ngân hàng: Có tài khoản ngân hàng của một ngân hàng bất kỳ;

Số dư khả dụng: Tài khoản có số dư tối thiểu để thanh toán số tiền phải 
trả trên hóa đơn tiền điện cần thanh toán;

CMND/Hộ chiếu: Sử dụng trong một số trường hợp đăng ký dịch vụ thanh 
toán với ngân hàng và các đối tác thu hộ;

Số điện thoại di động: Sử dụng đối với một số trường hợp thanh toán qua 
ví điện tử, Mobile/SMS Banking...

Đây là hình thức thanh toán tiền điện tiên tiến, ưu việt không mất thời 
gian, an toàn, tiện lợi và nhanh chóng, khách hàng không phải trả tiền mặt 
mà sử dụng tài khoản cá nhân, tổ chức để thanh toán thông qua các hình thức 
thanh toán như: Internet Banking, Mobile/SMS Banking, Ví điện tử,...

1. Thanh toán tự động (Uỷ nhiệm ngân hàng thanh toán tiền điện):            
Là hình thức khách hàng đồng ý cho ngân hàng tự động trích tiền từ tài 
khoản khách hàng để thanh toán tiền điện. 

MỘT SỐ HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN 
KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT PHỔ BIẾN HIỆN NAY:

2. Mobile Banking/SMS Banking: 
Là dịch vụ ngân hàng điện tử được sử dụng rộng rãi hiện nay, được sử dụng 

dưới hình thức thanh toán trực tuyến qua mạng điện thoại di động;
 
Ứng dụng Mobile/SMS banking của ngân hàng hoặc đơn vị thu hộ tiền điện 

được quy định riêng khi giao dịch thanh toán tiền điện.

Cách thức thực hiện: • Trường hợp 1: Nếu đã có tài khoản, Khách hàng đăng ký với ngân 
hàng để yêu cầu cung cấp dịch vụ thanh toán tiền 
điện tự động.

• Trường hợp 2: Chưa có tài khoản ngân hàng , đề nghị đăng ký ngay 
khi mở tài khoản mới tại Ngân hàng.

Cách thức thực hiện: 

Liên hệ các điểm giao dịch hoặc tổng đài của ngân hàng và đơn vị 
thu hộ tiền điện để được hướng dẫn cách thức thanh toán tiền điện.

Cách thức thực hiện: 

3. Internet Banking:                                                                                        
Đây là một kênh phân phối rộng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến tận 
nhà hoặc văn phòng của khách hàng. Với máy tính kết nối internet, khách 
hàng có thể truy cập website của ngân hàng ở bất kỳ nơi nào và bất kỳ lúc 
nào cũng có thể nhận được các  thông tin, hướng dẫn đầy đủ các sản 
phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Bên cạnh đó, với mã số truy cập và mật khẩu 
được cấp, khách hàng cũng có thể xem số dư tài khoản, thống kê giao 
dịch… Internet banking còn là một kênh phản hồi thông tin hiệu quả giữa 
khách hàng và ngân hàng.

4. Thanh toán qua ví điện tử:                                                                           
Là hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hóa đơn. Sau khi 
chọn hình thức thanh toán hóa đơn tiền điện và chọn loại tài khoản cần 
thanh toán có sẵn trong các “ngăn” ví điện tử rồi nhấn nút là đã xong bước 
trả tiền. Nhà cung cấp cũng biết ngay được tiền đã được người mua 
chuyển sang “ví” của mình và được các ngân hàng đảm bảo. Hiện nay có 
nhà cung cấp ví điện tử uy tín hợp tác với Tổng công ty Điện lực TP.HCM 
phải kể đến Viettel (Bank plus), VNPay, Payoo, M-Service,…       

    Các ứng dụng này luôn có sẵn trên kho ứng dụng di động CH play, App 
store, Window store và luôn có nhiều chương trình khuyến mãi khi thanh 
toán hóa đơn điện, nước, internet qua những hệ thống này. 

THÔNG TIN CẦN ĐÁP ỨNG KHI THANH TOÁN 
TIỀN ĐIỆN BẰNG HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ:

THÔNG TIN THAM KHẢO
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Mã số khách hàng: Là một dãy số gồm 13 ký tự, bắt đầu bằng PE..., mã 
này là duy nhất cho từng khách hàng và khách hàng có thể tìm thấy trên 
hợp đồng mua bán điện, trên thông báo tiền điện, trên bản thể hiện hóa 
đơn điện tử hoặc gọi 1900 54 54 54 để nhờ cung cấp;

Tài khoản ngân hàng: Có tài khoản ngân hàng của một ngân hàng bất kỳ;

Số dư khả dụng: Tài khoản có số dư tối thiểu để thanh toán số tiền phải 
trả trên hóa đơn tiền điện cần thanh toán;

CMND/Hộ chiếu: Sử dụng trong một số trường hợp đăng ký dịch vụ thanh 
toán với ngân hàng và các đối tác thu hộ;

Số điện thoại di động: Sử dụng đối với một số trường hợp thanh toán qua 
ví điện tử, Mobile/SMS Banking...

Đây là hình thức thanh toán tiền điện tiên tiến, ưu việt không mất thời 
gian, an toàn, tiện lợi và nhanh chóng, khách hàng không phải trả tiền mặt 
mà sử dụng tài khoản cá nhân, tổ chức để thanh toán thông qua các hình thức 
thanh toán như: Internet Banking, Mobile/SMS Banking, Ví điện tử,...

1. Thanh toán tự động (Uỷ nhiệm ngân hàng thanh toán tiền điện):            
Là hình thức khách hàng đồng ý cho ngân hàng tự động trích tiền từ tài 
khoản khách hàng để thanh toán tiền điện. 

MỘT SỐ HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN 
KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT PHỔ BIẾN HIỆN NAY:

2. Mobile Banking/SMS Banking: 
Là dịch vụ ngân hàng điện tử được sử dụng rộng rãi hiện nay, được sử dụng 

dưới hình thức thanh toán trực tuyến qua mạng điện thoại di động;
 
Ứng dụng Mobile/SMS banking của ngân hàng hoặc đơn vị thu hộ tiền điện 

được quy định riêng khi giao dịch thanh toán tiền điện.

Cách thức thực hiện: • Trường hợp 1: Nếu đã có tài khoản, Khách hàng đăng ký với ngân 
hàng để yêu cầu cung cấp dịch vụ thanh toán tiền 
điện tự động.

• Trường hợp 2: Chưa có tài khoản ngân hàng , đề nghị đăng ký ngay 
khi mở tài khoản mới tại Ngân hàng.

Cách thức thực hiện: 

Liên hệ các điểm giao dịch hoặc tổng đài của ngân hàng và đơn vị 
thu hộ tiền điện để được hướng dẫn cách thức thanh toán tiền điện.

Cách thức thực hiện: 

3. Internet Banking:                                                                                        
Đây là một kênh phân phối rộng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến tận 
nhà hoặc văn phòng của khách hàng. Với máy tính kết nối internet, khách 
hàng có thể truy cập website của ngân hàng ở bất kỳ nơi nào và bất kỳ lúc 
nào cũng có thể nhận được các  thông tin, hướng dẫn đầy đủ các sản 
phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Bên cạnh đó, với mã số truy cập và mật khẩu 
được cấp, khách hàng cũng có thể xem số dư tài khoản, thống kê giao 
dịch… Internet banking còn là một kênh phản hồi thông tin hiệu quả giữa 
khách hàng và ngân hàng.

4. Thanh toán qua ví điện tử:                                                                           
Là hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hóa đơn. Sau khi 
chọn hình thức thanh toán hóa đơn tiền điện và chọn loại tài khoản cần 
thanh toán có sẵn trong các “ngăn” ví điện tử rồi nhấn nút là đã xong bước 
trả tiền. Nhà cung cấp cũng biết ngay được tiền đã được người mua 
chuyển sang “ví” của mình và được các ngân hàng đảm bảo. Hiện nay có 
nhà cung cấp ví điện tử uy tín hợp tác với Tổng công ty Điện lực TP.HCM 
phải kể đến Viettel (Bank plus), VNPay, Payoo, M-Service,…       

    Các ứng dụng này luôn có sẵn trên kho ứng dụng di động CH play, App 
store, Window store và luôn có nhiều chương trình khuyến mãi khi thanh 
toán hóa đơn điện, nước, internet qua những hệ thống này. 

THÔNG TIN CẦN ĐÁP ỨNG KHI THANH TOÁN 
TIỀN ĐIỆN BẰNG HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ:

THÔNG TIN THAM KHẢO



Một số quyền và nghĩa vụ của đơn vị bán lẻ điện 
(công ty Điện lực) và khách hàng sử dụng 

điện trong công tác an toàn điện:

a) Nghĩa vụ của đơn vị bán lẻ điện (trích điều 44 – Luật 
Điện lực)

- Hướng dẫn về an toàn điện cho khách hàng sử dụng 
điện;

- Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến lượng 
điện bán lẻ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

b) Quyền của khách hàng sử dụng điện (trích điều 46– 
Luật Điện lực)

- Yêu cầu bên bán điện kịp thời khôi phục việc cấp điện 
sau khi mất điện;

- Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin liên quan 
đến việc mua bán điện và hướng dẫn về an toàn điện;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

c) Nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện (trích điều 46– 
Luật Điện lực)

- Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện 
các quy định về quản lý nhu cầu sử dụng điện; 

- Thông báo kịp thời cho bên bán điện khi phát hiện 
những hiện tượng bất thường có thể gây mất điện, 
mất an toàn cho người và tài sản;

- Bảo đảm các trang thiết bị sử dụng điện đáp ứng các 
tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an toàn điện;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

PHÒNG TRÁNH SỰ CỐ GÂY CHÁY VÀ TAI NẠN 
TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN

1. Thiết kế, lắt đặt hệ thống điện trong nhà nên thuê tư vấn, chuyên viên kỹ thuật thực hiện. Đặt 
thiết bị bảo vệ (CB hoặc cầu dao điện) phù hợp cho đường dây chính trong nhà, từng gian 
phòng và từng thiết bị điện công suất lớn. Dùng thiết bị chống dòng rò ELCB (Earth leakage 
circuit breaker) phù hợp cho mạng điện trong nhà; đặc biệt nên lắp ELCB riêng cho các thiết bị 
đấu nối thường xuyên vào mạng điện như máy nước nóng….  

2. Sử dụng dây dẫn điện có bọc cách điện chất lượng tốt, có tiết diện phù hợp với dòng điện của 
các thiết bị sử dụng điện. 

3. Thiết bị, dụng cụ sử dụng điện trong nhà: phải đảm bảo an toàn, phù hợp công suất đường dây 
cấp điện; phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh; phải sửa chữa hoặc thay mới khi 
phát hiện hư hỏng (thay dây mới khi phát hiện đường dây cũ, vỏ cách điện bị biến màu hoặc 
bong tróc).

4. Ngắt ngay các thiết bị, dụng cụ điện sinh nhiệt (Bàn ủi, bếp điện, thiết bị gia nhiệt bằng điện trở 
…) ra khỏi nguồn điện khi không còn nhu cầu sử dụng hoặc trường hợp đang sử dụng mà bị 
mất điện. Tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi ngủ.

5. Sử dụng cáp điện, thiết bị điện ở những bảng quảng cáo ngoài trời đúng chủng loại, đúng tiêu 
chuẩn; lắp đặt đúng kỹ thuật; phải thường xuyên, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa.  

6. Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng ngắt nguồn điện (CB, cầu dao điện), báo cho mọi người xung 
quanh, báo Cảnh sát PCCC; dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa (Cấm dùng nước 
dập lửa khi chưa cắt điện; nên sử dụng các bình khí (CO2,N2…), bình bột chữa cháy điện).

Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Tổng công ty 
Điện lực TP.HCM khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện:

PHẢI:

KHÔNG:
1. Không dùng dây điện trần (không có vỏ cách điện) trong nhà; không sử dụng dây, cáp điện, 

thiết bị điện không đảm bảo chất lượng.  
2. Không dùng giấy bạc và dây kim loại khác để thay thế dây chảy cầu chì, cầu dao;  
3. Không được treo móc hàng hóa, vật dụng lên đường dây, thiết bị điện; không dùng vật liệu dễ 

cháy như giấy, vải… để làm chóa đèn hoặc bao che bóng đèn; Không treo bóng đèn sát vách 
ngăn, trần làm bằng vật liệu dễ cháy.

4. Không sử dụng ổ cắm, phích cắm, CB, cầu dao bị nứt, vỡ vỏ nhựa hoặc bị gỉ, sét; không cắm 
dây dẫn điện trực tiếp (không có phích cắm) vào ổ cắm.

5. Không dùng thiết bị điện sinh nhiệt (bàn ủi, bếp điện, thiết bị gia nhiệt …) khi không có người 
lớn trông coi; không để trẻ nhỏ, người bị bệnh tâm thần… sử dụng các thiết bị điện, đồ dùng 
điện trong nhà.

6. Không để các chất dễ cháy (ga, xăng, dầu, giấy, vải…) gần đường dây và các thiết bị, dụng cụ 
sử dụng điện điện như: đèn, bàn ủi, bếp điện, ổ cắm điện, bảng điện, chấn lưu đèn huỳnh 
quang v.v…; không lắp đặt ổ cắm điện trong nhà vệ sinh, nhà tắm. 

Khi có sự cố về điện báo ngay cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng số 

1900 54 54 54 
của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh xử lý.



Một số quyền và nghĩa vụ của đơn vị bán lẻ điện 
(công ty Điện lực) và khách hàng sử dụng 

điện trong công tác an toàn điện:

a) Nghĩa vụ của đơn vị bán lẻ điện (trích điều 44 – Luật 
Điện lực)

- Hướng dẫn về an toàn điện cho khách hàng sử dụng 
điện;

- Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến lượng 
điện bán lẻ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

b) Quyền của khách hàng sử dụng điện (trích điều 46– 
Luật Điện lực)

- Yêu cầu bên bán điện kịp thời khôi phục việc cấp điện 
sau khi mất điện;

- Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin liên quan 
đến việc mua bán điện và hướng dẫn về an toàn điện;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

c) Nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện (trích điều 46– 
Luật Điện lực)

- Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện 
các quy định về quản lý nhu cầu sử dụng điện; 

- Thông báo kịp thời cho bên bán điện khi phát hiện 
những hiện tượng bất thường có thể gây mất điện, 
mất an toàn cho người và tài sản;

- Bảo đảm các trang thiết bị sử dụng điện đáp ứng các 
tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an toàn điện;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.




