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THÔNG BÁO 
Về việc áp dụng Thông báo tiền điện, Biên nhận thanh toán tiền điện mẫu mới 

 
 

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện 
 

 

Trước tiên, Công ty Điện lực Sóc Trăng xin gửi lời chào trân trọng đến Quý khách hàng và 

xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã hợp tác với Công ty Điện lực Sóc Trăng thời gian qua. 

 Công ty Điện lực Sóc Trăng trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Công ty 

Điện lực Sóc Trăng sẽ chính thức thực hiện in Thông báo tiền điện, Biên nhận đã thanh toán tiền 

điện bằng máy in Bluetooth (máy in cầm tay) từ kỳ hóa đơn tháng 5/2018. 

Do đó, mẫu Giấy báo tiền điện, Biên nhận thanh toán tiền điện in sẵn như trước đây sẽ 

không còn sử dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thay vào đó, Công ty Điện lực Sóc Trăng chính thức thực hiện 02 mẫu in từ máy in 

Bluetooth như sau:   

- Thông báo tiền điện. 

- Biên nhận đã thanh toán tiền điện. 

 (Quý khách hàng vui lòng tham khảo Thông báo tiền điện, Biên nhận đã thanh toán tiền 

điện mẫu mới đính kèm). 

Công ty Điện lực Sóc Trăng rất mong nhận được sự chia sẻ và đồng thuận từ Quý khách 

hàng. Trường hợp Quý khách hàng cần giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc 

khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (19001006 hoặc 19009000) hoặc Bộ phận dịch 

vụ khách hàng của Công ty Điện lực Sóc Trăng (0299 3992000) để được phục vụ kịp thời./. 
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