
 

 

 

 

                         THÔNG BÁO 

                       CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN 

                      ĐIỆN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT  

        
 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc phát triển phương thức thanh toán không 

dùng tiền mặt; kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thực 

hiện nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, 

Công ty Điện lực Sóc Trăng đã hợp tác với 12 Ngân hàng và các Tổ chức trung gian thanh 

toán, triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, cụ thể: 

Các Ngân hàng: 

1. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 

2. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) 

3. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 

4. Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) 

5. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

6. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) 

7. Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) 

8. Ngân hàng TMCP phát triển nhà TPHCM (HDBank) 

9. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) 

10. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 

11. Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) 

12. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) 

Các Tổ chức trung gian thanh toán: 

1. Viettel Sóc Trăng (Dịch vụ thanh toán ViettelPay) 

2. Công ty CP DV trực tuyến Công đồng Việt VIETUNION (Dịch vụ thanh toán Payoo) 

3. Công ty CP giải pháp thanh toán Việt Nam VNPAY (Dịch vụ thanh toán VNPAY) 

4. Công ty CP phát triển thể thao điện tử Việt Nam VED (Dịch vụ thanh toán AirPay) 

5. Công ty CP dịch vụ di động trực tuyến (M_SERVICE – Dịch vụ thanh toán MoMo) 

6. Công ty CP giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn Thông (ECPay – Dịch vụ thanh toán 

eDong). 

Ghi chú: Khi thực hiện thanh toán tiền điện qua Ngân hàng và các Tổ chức trung gian 

thanh toán Quý khách hàng không phải trả phí dịch vụ. 

Công ty Điện lực Sóc Trăng xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện, nếu Quý 

khách hàng cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực 

miền Nam 19001006 - 19009000 để được hướng dẫn./. 

 

Công ty Điện lực Sóc Trăng trân trọng thông báo./. 

 

 

 

 

Mẫu 02 



 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN QUA CÁC NGÂN HÀNG 

 

I. ỦY QUYỀN CHO NGÂN HÀNG THANH TOÁN HỘ TIỀN ĐIỆN: 

Quý khách hàng có tài khoản tại các Ngân hàng đã liên kết với Công ty Điện lực Sóc 

Trăng, có thể ủy quyền cho Ngân hàng tự động thanh toán hộ tiền điện hàng tháng. Một tài 

khoản có thể thanh toán cho nhiều địa điểm sử dụng điện khác nhau. 

Quý khách hàng (Chủ tài khoản) mang theo giấy chứng minh nhân dân đến quầy 

giao dịch của các Ngân hàng hoặc phòng Giao dịch khách hàng của các Điện lực trực 

thuộc Công ty Điện lực Sóc Trăng để thực hiện thủ tục ủy quyền; hoặc gọi điện thoại đến 

Trung tâm Chăm sóc khách hàng số 19001006-19009000 để thông báo nhu cầu, nhân viên 

Điện lực sẽ liên hệ với Quý khách hàng để hoàn tất thủ tục ủy quyền. 

II. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN: 

Quý khách hàng có thể thanh toán tiền điện trực tuyến qua 

website http://cskh.evnspc.vn, website của các Ngân hàng, qua Mobile Banking, Internet 

Banking,… 

III. THANH TOÁN TẠI MÁY ATM CỦA NGÂN HÀNG: 

Thanh toán tiền điện tại các máy ATM: Quý khách hàng thao tác chọn thanh toán 

hóa đơn tiền điện, nhập mã số khách hàng của mình và làm theo hướng dẫn trên máy 

ATM./. 
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HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN QUA CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN 

THANH TOÁN 

 

I. Thanh toán qua dịch vụ VNPAY:  

1. Thanh toán qua các kênh giao dịch của Ngân hàng và đối tác của VNPAY: 

Internet Banking, SMS Banking, ứng dụng Mobile Banking, Ủy nhiệm chi tự động. 

2. Thanh toán online trực tuyến qua website: http://cskh.evnspc.vn của Tổng công ty 

Điện lực miền Nam. 

Các bước cụ thể thanh toán trực tuyến như sau: 

Bước 1: Khách hàng vào website của Tổng công ty Điện lực miền 

Nam  (http://cskh.evnspc.vn), chọn mục Thanh toán trực tuyến. 

      Bước 2: Khách hàng nhập thông tin Mã khách hàng, số điện thoại, email, sau đó 

nhấn phím “tiếp tục”. 

       Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin nợ tiền điện của hóa đơn, khách hàng chọn 

Ngân hàng muốn thanh toán và xác thực thông tin với Ngân hàng. 

      Bước 4: VNPAY gửi yêu cầu gạch nợ hóa đơn đến PC Sóc Trăng để thực hiện gạch 

nợ. 

       Bước 5: PC Sóc Trăng thực hiện gạch nợ cho khách hàng trên hệ thống và báo thành 

công cho khách hàng trên website. 

II. Thanh toán qua dịch vụ AIRPAY:  
Quý Khách hàng có thể thanh toán tiền điện qua dịch vụ AirPay qua ứng dụng Ví 

điện tử AirPay trên điện thoại di động:  

- Bước 1: Tải ứng dụng Ví điện tử AirPay và đăng ký tài khoản (android, ios) 

- Bước 2: Chọn Hóa đơn dịch vụ cần thanh toán và tiến hành thanh toán. 

III. Thanh toán qua dịch vụ PAYOO:  

Quý Khách hàng có thể thanh toán tiền điện qua Website và Mobile App bằng cách 

truy cập website https://bill.payoo.vn hoặc tải ứng dụng Ví điện tử Payoo (Android, iOS). 

Chọn dịch vụ, nhà cung cấp cần thanh toán và tiến hành thanh toán. 

IV. Thanh toán qua dịch vụ MOMO: 

Quý Khách hàng có thể thanh toán tiền điện qua ứng dụng Ví điện tử MoMo trên 

điện thoại di động:  

- Bước 1: Tải ứng dụng Ví điện tử MoMo và đăng ký tài khoản (android, ios) 

- Bước 2: Liên kết tài khoản Ngân hàng  

- Bước 3: Chọn “Thanh toán hóa đơn” trên màn hình chính > Chọn Điện lực Miền 

Nam. 

- Bước 4: Nhập mã khách hàng > Chọn “Thanh Toán” 

V. Thanh toán qua dịch vụ thu hộ tiền điện của Viettel: 
Quý Khách hàng dùng thuê bao di động (có thể ngoại mạng) thanh toán tiền điện 

bằng ứng dụng ViettelPay trên điện thoại di động. Thực hiện đăng ký bằng cách tải ứng 

dụng ViettelPay (đối với điện thoại smartphone) hoặc bấm *998# (đối với điện thoại thông 

thường) hoặc đến các phòng giao dịch của Viettel (cần mang theo giấy chứng minh nhân 

http://cskh.evnspc.vn/
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dân) để đăng ký, việc đăng ký sử dụng dịch vụ ViettelPay chỉ phải thực hiện một lần và 

hoàn toàn miễn phí.  

   VI. Thanh toán qua dịch vụ ECPAY:  

Quý Khách hàng có thể thanh toán tiền điện: 

1. Qua Internet: Truy cập trang https://www.edong.vn/ và sử dụng Ví điện tử eDong. 

2. Qua ứng dụng Ví điện tử eDong trên điện thoại di động:  

- Bước 1: Tải ứng dụng Ví điện tử eDong và đăng ký tài khoản (android, ios, 

window phone) 

- Bước 2: Chọn Hóa đơn dịch vụ cần thanh toán và tiến hành thanh toán. 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


