
KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN NHƯ THẾ NÀO
KHI XÃ HỘI BỊ GIÃN CÁCH DO ĐẠI DỊCH COVID-19?

Gọi 19001006 hoặc 19009000 khi xảy ra sự cố cháy nổ, đứt dây điện rơi xuống đất, báo mất điện

.

LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI TTCSKH 
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

GỬI EMAIL ĐẾN TRUNG TÂM 
CSKH ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

CSKH@
EVNSPC.VN

DỊCH VỤ ĐIỆN TRỰC TUYẾN
NHANH CHÓNG - AN TOÀN - MIỄN PHÍ
Website dịch vụ công Quốc gia:

http://dichvucong.gov.vn

Website trung tâm CSKH: 
Điện lực miền Nam: 
http://www.cskh.evnspc.vn

Kết nối trang zalo CSKH Điện lực miền Nam: 
Quý khách vui lòng truy cập vào trang: 
"https://youtu.be/B6Yb1X56WE0" để biết rõ 
thêm chi tiết, quét mã QR kết nối Zalo

Cài App CSKH EVNSPC (IOS và Android): 
Quý khách vui lòng truy cập vào trang:  
"https://youtu.be/B6Yb1X56WE0" 
Để biết rõ thêm chi tiết, quét mã QR để cài đặt:
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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã hợp tác với chúng tôi 
trong thời gian qua. Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công ty Điện lực Bà 
Rịa - Vũng Tàu kính đề nghị Quý khách hàng:

- Thanh toán tiền điện online qua APP của ngân hàng, internet banking, mobile 
banking; các ví điện  tử, Ủy thác cho Ngân hàng tự động thanh toán tiền điện…

- Ngoài ra Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu kính gửi đến Quý khách các kênh liên 
lạc và dịch vụ trực tuyến sau:



• An toàn điện
   hộ gia đình
- Lựa chọn và lắp đặt các thiết bị bảo vệ
   (Aptomat,...) phù hợp với công suất phụ tải
- Không đặt các vật dễ cháy
   gần các thiết bị, dụng cụ điện
- Bảo trì, vệ sinh thiết bị điện định kỳ 
- Gọi 19001006 hoặc 19009000 để báo 
   mất điện, sửa chữa điện

• An toàn điện
   cho công trình lưới điện cao áp
- Không sử dụng cột điện, trạm điện
   để làm nhà, lều, quán hoặc mục đích khác
- Không thi công, xây dựng công trình;
   trồng cây dưới đường dây điện cao thế

• An toàn điện
  khu vực công cộng lúc mưa bão
- Không đứng dưới cột điện khi trời mưa
   hoặc lúc có giông sét
- Không tự ý leo lên cột điện, trạm điện,
   di dời thiết bị lưới điện
- Báo ngay Điện lực hoặc gọi số 19001006 hay
   19009000 khi phát hiện cháy nổ, đứt dây điện

SỬ DỤNG ĐIỆN
AN TOÀN

VÌ HẠNH PHÚC
GIA ĐÌNH

VÀ LỢI ÍCH
CỘNG ĐỒNG

Tận dụng tối đa ánh sáng 
và thông gió tự nhiên

Tắt các thiết bị điện 
khi không sử dụng

Sử dụng điện đúng lúc, 
đúng chỗ, đúng cách 

và đúng nhu cầu

5Lựa chọn thiết bị điện có 
dán nhãn năng lượng

Đảm bảo cho 
tương lai phát triển

Dùng đèn led cho 
hệ thống chiếu sáng

Tiết kiệm 
tài nguyên quốc gia

Tiết kiệm 
ngân quỹ gia đình 

$

Sử dụng máy nước nóng 
năng lượng mặt trời và 

lắp đặt hệ thống điện mặt trời

SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 
VÌ LỢI ÍCH GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Gọi 19001006 hoặc 19009000 khi xảy ra sự cố cháy nổ, đứt dây điện rơi xuống đất, báo mất điện
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