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THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi hình thức thu tiền điện tại nhà đối với khu vực phường 1, 2, 3 và 4 

– Thành phố Bến Tre từ ngày 01/03/2018 

 

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc chủ trương ngưng thu 

tiền điện tại nhà, Điện lực Thành phố Bến Tre xin trân trọng thông báo đến Quý khách 

hàng: 

- Từ ngày 01/03/2018, Điện lực Thành phố Bến Tre sẽ thực hiện thay đổi hình 

thức thu tiền điện tại nhà thuộc khu vực phường 1, 2, 3 và 4 - Thành phố Bến Tre sang 

thanh toán điện tử (trừ các khách hàng thuộc diện neo đơn, người cao tuổi, người khuyết 

tật).  

- Quý khách hàng có thể lựa chọn việc thanh toán tiền điện qua các hình thức:                                                                                                                  

Trích nợ tự động từ tài khoản ngân hàng (Ủy quyền cho ngân hàng thanh toán hộ tiền điện); 

Thanh toán qua ATM; Thanh toán qua Internet Banking, Mobile Banking; Thanh toán qua 

các dịch vụ thanh toán BankPlus, AirPay, PAYOO, ECPay, VNPay … hoặc tại các điểm 

thu của Điện lực, Ngân hàng, Bưu cục, Viettel. 

- Việc thông báo chỉ số điện năng tiêu thụ, số tiền phải thanh toán hàng tháng sẽ được 

gửi đến Quý khách hàng qua hình thức tin nhắn (SMS) căn cứ trên số điện thoại Quý khách 

hàng đã cung cấp. Trường hợp Quý khách hàng có thay đổi số điện thoại đang sử dụng, vui 

lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng 19001006, 19009000 hoặc liên hệ trực tiếp 

phòng giao dịch của Điện lực Thành phố Bến Tre để được cập nhật lại. Ngoài ra, Quý 

khách hàng có thể truy cập vào địa chỉ “Tổng công ty Điện lực miền Nam EVN SPC” trên 

ứng dụng Zalo hoặc Website Công ty Điện lực Bến Tre “http://www.pcbentre.evnspc.vn” 

để đăng ký, tra cứu tiền điện hàng tháng và các thông tin cần thiết khác. 

- Chi tiết về hệ thống điểm thu, tài khoản ngân hàng của Điện lực Thành phố Bến Tre 

được đăng tải tại Website: http://www.pcbentre.evnspc.vn 

Điện lực Thành phố Bến Tre rất mong nhận được sự chia sẻ và đồng thuận của Quý 

khách hàng. Trường hợp Quý khách hàng cần giải đáp thắc mắc hoặc hỗ trợ các dịch vụ về 

điện vui lòng liên hệ số điện thoại 19001006, 19009000 để được hỗ trợ. 

Trân trọng./. 

       ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ BẾN TRE 
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HƯỚNG DẪN CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN QUA NGÂN HÀNG 

VÀ CÁC TỔ CHỨC THANH TOÁN TRUNG GIAN 

I. Ủy quyền cho Ngân hàng thanh toán hộ tiền điện: 

Quý khách hàng có tài khoản tại các Ngân hàng đã liên kết với Công ty Điện lực Bến 

Tre (Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Lienvietpostbank, Sacombank, SCB, 

MB, HDBank, Dong A Bank), có thể ủy quyền cho Ngân hàng tự động thanh toán hộ tiền 

điện hàng tháng. 

Quý khách hàng (Chủ tài khoản) đến quầy giao dịch của các Ngân hàng (cần mang theo 

giấy chứng minh nhân dân, giấy thông báo tiền điện cần thanh toán của tháng bất kỳ) hoặc 

phòng giao dịch khách hàng của Điện lực để thực hiện thủ tục ủy quyền; hoặc gọi điện 

thoại đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng số 19001006, 19009000 để thông báo nhu cầu, 

nhân viên Điện lực/Ngân hàng sẽ liên hệ với Quý khách hàng để hoàn tất thủ tục. Việc ủy 

quyền thực hiện một lần duy nhất, sau đó hàng tháng Ngân hàng sẽ trích tiền từ tài khoản 

Quý khách hàng đã đăng ký để thanh toán hộ tiền điện cho Quý khách hàng. Một tài khoản 

có thể thanh toán cho nhiều khách hàng sử dụng điện và không phải tốn phí dịch vụ. 

II. Thanh toán tại máy ATM hoặc quầy giao dịch của Ngân hàng: 

Thanh toán tiền điện tại các máy ATM: Quý khách hàng thao tác chọn thanh toán 

hóa đơn tiền điện, nhập mã khách hàng của mình và làm theo hướng dẫn trên máy ATM. 

Thanh toán tiền điện tại quầy giao dịch của Ngân hàng: Quý khách hàng cần mang 

theo giấy báo tiền điện của kỳ hóa đơn cần thanh toán đến quầy giao dịch của các Ngân 

hàng đã liên kết với Công ty Điện lực Bến Tre để thực hiện. Trường hợp không có giấy báo 

tiền điện, Quý khách hàng cung cấp mã khách hàng (ví dụ PB090…) cho nhân viên Ngân 

hàng, để việc tra cứu thông tin thanh toán tiền điện được thuận lợi và chính xác.  

III. Thanh toán qua dịch vụ BankPlus của Viettel:  

Quý Khách hàng có thể thanh toán tiền điện qua dịch vụ BankPlus theo 02 hình thức: 

1. Quý Khách hàng sử dụng thuê bao điện thoại di động của Viettel có thể thanh toán 

tiền điện bằng ứng dụng BankPlus. Thực hiện đăng ký bằng cách tải ứng dụng BankPlus 

Viettel (đối với điện thoại smartphone) hoặc bấm *123*666# (đối với điện thoại thông 

thường) hoặc đến các phòng giao dịch của Viettel (cần mang theo giấy chứng minh nhân 

dân) để đăng ký, miễn phí đăng ký sử dụng dịch vụ BankPlus. 

2. Thanh toán tại các cửa hàng giao dịch của Viettel. 

IV. Thanh toán trực tuyến:  

Quý khách hàng truy cập vào website cskh.evnspc.vn hoặc website của các Ngân hàng 

để thực hiện thanh toán. 

V. Thanh toán qua các tổ chức thanh toán trung gian:  

- Sử dụng các dịch vụ thanh toán: EDONG, PAYOO, VNPay, MOMO, AirPay trên các 

trang web hoặc tải ứng dụng về Smartphone. 

- Thanh toán tại các Đại lý của tổ chức thanh toán trung gian 

Để biết thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách 

hàng qua số điện thoại: 19001006, 19009000 để được hướng dẫn. 



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP VÀ  

XEM THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN/ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

Bước 1: Khách hàng truy cập  trực tiếp tại http://cskh.evnspc.vn hoặc http:// 

pcbentre.evnspc.vn 

Để xem được thông báo, hóa đơn tiền điện thì Khách hàng phải có tài khoản, mật khẩu 

để đăng nhập vào địa chỉ Website này. Nếu Khách hàng chưa có tài khoản thì chỉ cần tạo 

tài khoản 1 lần duy nhất, thao tác tạo ở Bước 2, nếu Quý khách hàng đã tạo tài khoản rồi 

thì chuyển sang Bước 3.   

Bước 2: Bấm chọn mục Đăng ký (góc trên bên trái website), kế tiếp Quý khách hàng 

nhập các thông tin như: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã khách hàng (gồm 13 ký tự trên hoá 

đơn tiền điện có ký hiệu PB0901...), số điện thoại, địa chỉ email. 

- Chọn hình thức xác nhận tài khoản đăng ký qua Email hoặc điện thoại. (Mã xác nhận 

OTP sẽ gửi qua Email hoặc số điện thoại).  

- Nhập hình ảnh kiểm tra (theo mẫu hình ghi trên màn hình) 

- Chọn nút Đăng ký.  

- Xác nhận thông tin tài khoản: Nhập mã OTP (gồm 4 số) do EVNSPC_CSKH gửi về 

theo địa chỉ Email hoặc điện thoại (tùy vào mục chọn hình thức xác nhận tài khoản đăng ký 

phía trên). Chọn xác nhận. 

Bước 3: Khi đăng ký tài khoản thành công thì khách hàng dùng tài khoản, mật khẩu 

đã đăng ký để đăng nhập vào website cskh.evnspc.vn hoặc pcbentre.evnspc.vn, kế tiếp 

chọn mục Tra cứu tiền điện hàng tháng xem thông tin. 

Nếu khách hàng chưa thanh toán tiền điện thì khách hàng chỉ xem được thông báo tiền 

điện. 
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