
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CẤP ĐIỆN MỚI TRỰC TUYẾN 

TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

I. Đăng ký mới dịch vụ: 

1.Bước 1: đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ 

 

2.Bước 2: Bấm vào ô Dịch vụ công trực tuyến (phía trên cùng bên phải), cổng dịch vụ 

Công quốc gia sẽ đưa đến màn hình như sau: 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/


3.Bước 3:chọn dịch vụ cấp điện từ lưới điện hạ áp; hoặc dịch vụ điện từ lưới điện trung áp 

4.Bước 4: (ví dụ bước 3 chọn là Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp): 

+ Khách hàng xem trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thời gian thực hiện…của thủ tục 

cấp điện hạ áp. 

+ Bấm nút Đồng ý để xác nhận chọn dịch vụ Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp. 

 

5.Bước 5: khách hàng chọn dòng Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp do Cơ quan thực hiện: 

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. 

 



6.Bước 6: Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ yêu cầu khách hàng đăng nhập tài khoản trên 

Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

+ Trường hợp khách hàng chưa có tài khoản: thực hiện đăng ký tài khoản 

Đối với Công dân: thực hiện đăng ký bằng Thuê bao di động (lưu ý thông tin thuê bao đúng 

như thông tin đã đăng ký với nhà mạng viễn thông)

 

 

Đối với Doanh nghiệp: thực hiện đăng ký bằng USB ký số hoặc SIM ký số. 



 

+ Trường hợp khách hàng đã có tài khoản: thực hiện đăng nhập vào Cổng dịch vụ công 

Quốc gia. 

 

Nhập mã OTP do hệ thống gửi về trên số điện thoai đăng ký để đăng nhập. 



 

 Sau khi đăng nhập thành công, Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ liên kết đến website Chăm 

sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. 

 

7.Bước 7: khách hàng thực hiện cập nhật thông theo theo mẫu đăng ký hiển thị trên 

website: 

Ở mục “Chọn giấy tờ tùy thân”, khách hàng Upload file giấy tờ tùy thân tương ứng với 

mục Giấy tờ tùy thân đã chọn ở bên trái. Giấy tờ tùy thân cần đầy đủ của cả hai mặt. 

Ở mục “Điện lực Tỉnh/Thành phố”: chọn Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa. 

Ở mục “Điện lực Quận/Huyện”: chọn Điện lực nơi đăng ký cấp điện mới.  

Đối với khu vực Thành phố Nha Trang, chọn: 

 Điện lực Trung tâm Nha Trang đối với khách hàng thuộc các phường: Xương Huân, 

Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Phương Sài, Phương Sơn, Phước Hải, Phước Tân, Lộc Thọ, 



Phước Tiến, Tân Lập, Phước Hòa, và các xã Ngọc Hiệp, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh, Vĩnh 

Trung. 

 Điện lực Vĩnh Nguyên đối với khách hàng thuộc các phường: Phước Hải, Phước Long, 

Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường và xã Phước Đồng. 

 Điện lực Vĩnh Hải đối với khách hàng thuộc các phường: Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh 

Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương và xã Vĩnh Lương. 

 

Ghi chú: khách hàng cập nhật file Giấy tờ tùy thân; và một trong các loại giấy tờ kèm theo: 

file cập nhật có thể là file định dạng PDF, file ảnh… Dung lượng mỗi file không quá 4MB. 

Trường hợp file có dung lượng lớn hơn 4MB phải chia thành các file nhỏ và upload lên 

chương trình. 

8.Bước 8: sau khi cập nhật đầy đủ thông tin, upload đầy đủ giấy tờ; khách hàng bấm nút 

Đăng ký. 



 

Website hiển thị Phiếu đề nghị cấp điện; nếu khách hàng đồng ý thì check chọn vào ô “Tôi 

đã đọc, hiểu và đồng ý”; sau đó bấm vào nút Đồng ý để thực hiện đăng ký Dịch vụ cấp điện hạ 

áp. Website thông báo Đăng ký thành công. Hoàn thành bước đăng ký mua điện từ Cổng dịch 

vụ công quốc gia. 

 

 

II. Tra cứu, theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ cấp điện mới của Điện lực và ký 

các hồ sơ/giấy tờ liên quan giữa khách hàng và Điện lực: 

Sau khi Điện lực tiếp nhận yêu cầu của khách hàng từ Cổng dịch vụ công Quốc gia; 

Điện lực tiến hành tiếp nhận và phân công nhân viên thực hiện khảo sát cấp điện tại địa 



điểm khách hàng đã đăng ký cấp điện mới. Khi đó, khách hàng sẽ nhận được một email 

từ Điện lực (hoặc một tin nhắn đến số điện thoại đã đăng ký) thông báo về thời gian 

Điện lực sẽ thực hiện khảo sát cấp điện. 

Nội dung email như sau: 

 

Trong nội dung email, khách hàng lưu ý: 

+ Mã yêu cầu: là mã yêu cầu dịch vụ của khách hàng, mã yêu cầu dịch vụ này dùng 

để theo dõi xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ điện của Điện lực cho khách hàng. 

+ Đường link tra cứu thông tin tiến độ cấp điện. 

Khách hàng sử dụng mã yêu cầu dịch vụ trên để thực hiện theo dõi tiến độ cấp điện 

của Điện lực, ký hồ sơ điện tử liên quan với Điện lực như sau: 

1. Bước 1: khách hàng truy cập vào website Trung tâm Chăm sóc khách hàng của 

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tại địa chỉhttps://cskh.cpc.vn hoặc bấm vào đường 

link đính kèm trong email. 

+ Khách hàng chọn mục DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: 



 

+ Khách hàng tiếp tục chọn mục Theo dõi tiến độ cấp điện: 

 

 

Khách hàng Chọn/nhập các thông tin tra cứu:  

+ Chọn đơn vị Điện lực: là Điện lực mà khách hàng đã đăng ký tại mục I.7 nêu trên. 



+ Nhập Mã yêu cầu cấp điện: là mã yêu cầu dịch vụ đính kèm trong email (hoặc SMS) gửi 

đến khách hàng. 

+ Nhập mã xác thực và bấm nút Tìm kiếm yêu cầu. 

Kết quả tìm kiếm được và thông tin quá trình giải quyết hồ sơ của Điện lực được thể hiện 

tại mục Tiến độ xử lý. 

 

 

Hồ sơ giấy tờ ký kết giữa khách hàng và Điện lực được thể hiện tại mục Hồ sơ giấy tờ, gồm 

03 loại giấy tờ: Biên bản khảo sát; Hợp đồng sinh hoạt (hoặc Hợp đồng ngoài sinh hoạt tùy 

theo đề nghị mua điện của khách hàng); Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm. 



 

 

 

2. Bước 2:Ký các loại hồ sơ/giấy tờ (3 loại): 

+ Khách hàng chọn loại giấy tờ cần ký với Điện lực (có thể chọn hết để ký cùng một lúc). 



 

+ Khách hàng bấm vào hình kính lúp (ô Chi tiết của dòng giấy tờ tương ứng) để xem nội 

dung của giấy tờ liên quan. 

 

+ Trường hợp khách hàng không đồng ý với dự thảo của giấy tờ, khách hàng bấm vào nút 

Yêu cầu hiệu chỉnh; nhập nội dung yêu cầu hiệu chỉnh; sau đó bấm nút Gửi yêu cầu. 



 

+ Trường hợp khách hàng đồng ý với dự thảo giấy tờ, khách hàng check vào ô “Tôi đã đọc, 

hiểu và đồng ý với dự thảo”, sau đó bấm nút Ký điện tử. 

 

+ Hệ thống đưa ra hình thức ký điện tử, nếu khách hàng cá nhân thì chọn hình thức bằng 

OTP; nếu khách hàng có chứng thư số USB token thì chọn hình thức Bằng chứng thư số USB 

Token; sau đó bấm nút Tiếp tục. 

+ Hệ thống sẽ gửi mã xác thực OTP (nếu chọn hình thức ký là OTP) là một dãy số gồm 6 

chữ số đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký; khách hàng nhập dãy số gồm 6 chữ số trên 

vào hệ thống hiển thị để xác nhận ký số giấy tờ đang chọn. 

 



III. Thanh toán chi phí dịch vụ cấp điện mới (nếu có): 

Nếu khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ thi công phần đường dây từ sau công tơ về đến 

nhà khách hàng, khi đó sẽ phát sinh chi phí phần thi công đường dây sau công tơ (hoặc khách 

hàng có một số yêu cầu khác mà có phát sinh chi phí). 

Khách hàng thực hiện thanh toán chi phí phát sinh trong quá trình cấp điện mới theo hình 

thức thanh toán trực tuyến (hoặc thanh toán tại quầy giao dịch của Điện lực). 

1. Bước 1:khách hàng truy cập vào website Trung tâm Chăm sóc khách hàng của 

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tại địa chỉ https://cskh.cpc.vn;  sau đó chọn mục 

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cskh.cpc.vn/


2. Bước 2: khách hàng chọn mục Thanh toán phí cấp điện mới 

 

 

3. Bước 3:khách hàng nhập mã yêu cầu cấp điện (là mã yêu cầu cung cấp dịch vụ được gửi 

kèm theo email tại mục II nêu trên); sau đó bấm nút Lấy dữ liệu. 

 

+ Khách hàng có thể bấm vào nút Chi tiết để xem chi tiết danh mục của hóa đơn và chi phí 

cần thanh toán. 



 

 

+ Khách hàng bấm vào nút Thanh toán 

 

 

 

 

 

 



+ Khách hàng tiếp tục bấm nút Thanh toán. 

 

+ Khách hàng chọn phương thức thanh toán (trong hướng dẫn này là chọn thanh toán bằng 

Thẻ ATM và tài khoản ngân hàng). 

 

+ Khách hàng chọn ngân hàng mà khách hàng có tài khoản thanh toán (ví dụ ở đây chọn 

Vietinbank). 



 

+ Khách hàng nhập Thông tin thanh toán và bấm nút Xác thực để tiến hành thanh toán trực 

tuyến. 

 

 

 

 

 

 



 

+ Hệ thống xác nhận sau khi thanh toán thành công: 

 

 


