
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

Công ty Điện lực Bình Thuận – Điện lực ... 

Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

MST: 0300942001-012 

 

 

 

Mẫu số: 01GTKT0/003 

Ký hiệu: …/20E  

Số: 0000000

 
 

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN) 
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử) 

 
Khách hàng ... 

 

Địa chỉ 

Mã số thuế 

Mục đích sử dụng điện 

Cấp điện áp sử dụng 

Số hộ sử dụng điện 

... 

... 

... 

... 

 
ã 

Số tiền thanh toán 

        ... đồng 

 
Hạn thanh toán 

    .../.../... 
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG 

Kỳ hóa đơn: Tháng .../... (... ngày từ .../.../... đến .../.../...) 

 
Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi 
phạm hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, 
đề nghị thanh toán đúng hạn 

 
THANH TOÁN TRỰC TUYẾN 

Vui lòng truy cập địa chỉ 

https://cskh.evnspc.vn 

và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch 

vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán 

trực tuyến: 

 

 
 

646 
636 580 637 590 

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

    Trung tâm CSKH EVNSPC 
 

 

1 2 3 4 

 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 

   12 Thi Sách, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

      19001006 - 19009000 

Mức tiêu thụ của khách hàng Mức độ tiêu thụ bình quân của khách hàng 

trong khu vực 

Mức tiêu thụ của khách hàng năm trước 

 
Mức tiêu thụ điện của quý khách đang trên mức tiêu thụ bình quân trong khu vực. Kính đề nghị quý 
khách tham khảo các giải pháp tiết kiệm điện tại địa chỉ http://tietkiemnangluong.vn/ hoặc liên hệ 

Trung tâm CSKH để được hướng dẫn 

      cskh@evnspc.vn 

   ...       

        TCT Điện lực miền Nam EVNSPC 

      Tải ứng dụng CSKH EVNSPC (IOS và Android) 
 

  
        App QR code   Zalo QR code 

 

 
GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 
Bằng chữ: ... đồng 

 
..., ngày .../.../... 

  

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN  

 
KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN 

 
ĐƠN GIÁ (ĐỒNG/kWh) 

 
SẢN LƯỢNG (kWh) 

 
THÀNH TIỀN (ĐỒNG) 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 
 

... 
 

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 
  

... 

Thuế suất GTGT   ...% 

Thuế GTGT (đồng)   ... 

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng)   ... 

 

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh) 

... 

... 

 
.... 

 
... 

 
... 

 
... 

... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

    Tổng: ... 

 

 19001006 - 19009000 

  
Mã khách hàng 

            ... MẪU 

https://cskh.evnspc.vn/
http://tietkiemnangluong.vn/
mailto:cskh@evnspc.vn

