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HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN 

  

1. CÁC KÊNH KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN QUA CÁC 

KÊNH THANH TOÁN VNPAY 

1.1. Qua kênh của Ngân hàng: 

- Tại quầy 

- Internet Banking 

- Mobile Banking 

- Ủy nhiệm thu/chi tự động 

1.2. Qua website: 

- http://cskh.evnspc.vn/ (website CSKH của EVNSPC). 

- www.vban.vn (website TMĐT của VNPAY). 

- http://pcbinhthuan.evnspc.vn/ (nếu trường hợp PC Bình Thuận cho phép triển 

khai kết nối). 

 

2. ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN QUA KÊNH NGÂN HÀNG 

2.1. Điều kiện sử dụng dịch vụ: 

- Có tài khoản/thẻ mở tại các Ngân hàng thực hiện thanh toán. 

- Đã đăng ký dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng. 

- Có đủ số dư để thực hiện giao dịch. 

2.2. Đăng ký sử dụng: 

- Đăng ký tại các điểm giao dịch của các Ngân hàng. 

 

3. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN QUA CÁC KÊNH THANH TOÁN 

TRỰC TUYẾN 

3.1. Qua webiste http://cskh.evnspc.vn/: 

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào website http://cskh.evnspc.vn/ để thực hiện thanh 

toán. 

http://cskh.evnspc.vn/
http://www.vban.vn/
http://pcbinhthuan.evnspc.vn/
http://cskh.evnspc.vn/
http://cskh.evnspc.vn/
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Bước 2: Khách hàng chọn dịch vụ “Thanh toán trực tuyến”.  

Tại màn hình thanh toán trực tuyến, Khách hàng nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu: 

Công ty Điện lực cần thanh toán/ Mã số khách hàng: Mã thanh toán Khách hàng nhận 

được hàng tháng và Số điện thoại. Sau đó bấm “Tiếp tục”. 

 

 

 
 

Bước 3: Khách hàng xác nhận lại thông tin chọn “Phương thức thanh toán”. Sau đó bấm 

“Tiếp tục”. 
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3.1.1. Thanh toán bằng ứng dụng điện thoại di động (scan mã QR): 

Khách hàng dùng ứng dụng Mobile Banking của các Ngân hàng sau để quét mã 

VNPAY-QR để thanh toán:  
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Hình ảnh demo mã VNPAY QR sử dụng Ứng dụng Mobile Banking để scan và thanh 

toán tiền điện. 

3.1.2. Thanh toán qua tài khoản/ thẻ của Ngân hàng  

- BIDV, Vietinbank, Sacombank: nhập vào thông tin chủ thẻ. 

- DongABank, TechcomBank, HDBank, Vietcombank: nhập vào thông tin tài 

khoản Internet Banking. 

- Oceanbank: Nhập thông tin chủ thẻ hoặc thông tin tài khoản Internet Banking 
3.1.3. Thanh toán qua Ví điện tử Vinmart 

Bước 1: Khách hàng nhập thông tin của Ví (Số điện thoại/ Mật khẩu) sau đó nhấn 

“Xác thực”. 
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Bước 2: Khách hàng nhập mật khẩu OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký 

VnMart và nhấn “Thanh toán”. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. THANH TOÁN TRÊN WEBSITE https://www.vban.vn/  

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào website https://www.vban.vn/ để thực hiện 

thanh toán. 

 

 

 

Bước 2: Khách hàng chọn dịch vụ “Thanh toán hóa đơn”.  

        Tại màn hình Thanh toán hóa đơn, Khách hàng chọn “Thanh toán Tiền điện”. 

 

https://www.vban.vn/
https://www.vban.vn/
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Bước 3: Tại màn hình thanh toán hóa đơn tiền điện, Khách hàng chọn và nhập đầy 

đủ các thông tin thanh toán như sau: 

- Chọn tỉnh/thành phố. 

- Mã khách hàng. 

- Sồ điện thoại người thanh toán. 

 Sau khi chọn và nhập đầy đủ thông tin, Khách hàng nhấn “Tiếp tục”. 

 
 

Bước 4: Khách hàng chọn “Phương thức thanh toán” qua Ngân hàng cần thanh toán.  
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Các bước thanh toán giống như hình ảnh minh họa các ngân hàng trên phần thanh toán qua 

website http://cskh.evnspc.vn/ nêu trên. 

http://cskh.evnspc.vn/

