
HƯỚNG DẪN CÀI TRANG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUA ZALO 

(ZALO PAGE) 
Điều kiện cài đặt được Trang Chăm sóc Khách hàng qua Zalo là cần có: 

- Một là, có điện thoại thông minh (smartphone) và đã cài và sử dụng Zalo. 

- Hai là, điện thoại đã kết nối Internet (xem tin tức, YouTube, …) qua SIM 3G, 4G hoặc Wifi. 

- Ba là, có mã khách hàng, họ tên khách hàng trên hóa đơn tiền điện tiền điện mỗi tháng hoặc số điện 

thoại di động đã được đăng ký theo hợp đồng mua bán điện của nhà Quý khách hàng. Thông tin này rất quan trọng 

không có nó Bạn sẽ không sử dụng được đầy đủ chức năng của Zalo Page.  

* Lưu ý: Trường hợp các Quý khách hàng quên số điện thoại di động hoặc đã thay đổi số điện thoại di 

động khác. Quý khách hàng cần đến trực tiếp Phòng Giao tiếp Khách hàng của Điện lực nơi Quý khách hàng cư trú 

sẽ được cung cấp, cập nhật và hỗ trợ cài đặt ngay tức thì! hoặc Bạn gọi ngay số tổng đài 1900 1006 hoặc 1900 9000 

để hỗ trợ. 

Đảm bảo đủ 3 điều kiện nêu trên, Quý khách hàng thực hiện theo thứ tự (1, 2, 3, …) các bước cài đặt 

trên màn hình điện thoại Android (Điện thoại IOS cũng tương tự) như sau: 

   
  

   

1. Bấm chọn Zalo 

2. Bấm Tin nhắn 

3. Bấm vào hình kính lúp 

4. Điền vào Tct hoặc TCT 

5. Bấm vào TCT Điện lực … 

6. Bấm Quan tâm 

6. Bấm Tra cứu 

7. Bấm Đăng ký mã KH 

8. Điền mã KH có trên hóa đơn 

9. Bấm check 10. Bấm Thêm … 



   
 

   
Các chức năng tra cứu khác: Tiền điện, Nợ tiền điện, Lịch ghi điện, Tiền điện CSPK làm tương tự như số 14 trên. 

GẶP KHÓ KHĂN KHI CÀI ĐẶT GỌI 19001006 HOẶC 19009000 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ 

 

11. Chọn Tên và 

Điền đầy đủ họ tên 

có trong hóa đơn 

tiền điện 

11. Hoặc Chọn 

Điện thoại và 

Điền đầy đủ 4 

số điện thoại 

cuối của KH 

12. Bấm Xác nhận 

13. Bấm Mũi tên để 

trở về màn hình 

chính 

14. Để tra cứu lịch cắt điện đối với mã KH 

vừa thêm vào, bấm: Tra cứu, bấm Lịch 

cúp điện. Kết quả xuất hiện 


