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1. Thanh toán qua Ngân hàng: 
1.1 Các Ngân hàng đã ký kết Hợp đồng hợp tác với PC Kiên Giang  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
1.2 Các hình thức thanh toán qua Ngân hàng: 
ò Thanh toán trích nợ tự động tài khoản 
P Điều kiện: 
- Khách hàng có tài khoản thanh toán tại Ngân hàng 

- Đảm bảo số dư tài khoản thanh toán đủ để thanh toán hóa đơn 

P Cách thực hiện: 

Bước 1: Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện tự 
động tại các điểm giao dịch bất kỳ của Ngân hàng (có liên kết với Điện lực) mà 
khách hàng mở tài khoản thanh toán. 
Bước 2: Định kỳ hàng tháng có hóa đơn phát sinh, Ngân hàng sẽ tự động trích 
tiền để thanh toán tiền điện từ tài khoản mà khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng. 
Sau khi trích tiền, hệ thống Ngân hàng sẽ gửi tin nhắn thông báo số dư tài khoản 
và kết quả thanh toán tiền điện. 
Bước 3: Khách hàng tra cứu trên trang Web Chăm sóc khách hàng cskh.evnspc.vn 
hoặc ứng dụng EVNSPC CSKH có thông báo: Đã thanh toán. 
Bước 4: Sau khi chương trình đồng bộ dữ liệu, xem và tải bản thể hiện hóa đơn 
điện tử tại trang Web Chăm sóc khách hàng. 



ò Thanh toán qua Internet banking/Mobile Banking 
P Điều kiện: 
- Khách hàng có tài khoản thanh toán tại Ngân hàng 

- Đảm bảo số dư tài khoản thanh toán đủ để thanh toán hóa đơn 

- Khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking/Mobile banking 
một trong các Ngân hàng có liên kết với Điện lực. 

P Cách thực hiện: 

Bước 1: Khách hàng truy cập vào trang web của Ngân hàng  
Bước 2: Khách hàng có thông tin thanh toán tiền điện (tin nhắn SMS, Web Chăm 
sóc khách hàng, ứng dụng EVNSPC CSKH) chủ động thanh toán qua Internet 
banking/Mobile banking với các cú pháp chuyển tiền “Thanh toán tiền điện tháng 
…năm …mã khách hàng PB13… 
VD:  Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank):Quý khách hàng 
vào ViettinbankiPay tại địa chỉ web: https://ebanking.vietinbank.vn và chọn mục 
Thanh toán hóa đơn/Giao dịch và lựa chọn Thanh toán hóa đơn tiền điện, sau đó 
thực hiện các bước sau:  
- Chọn đường link Tiền điện. Chương trình sẽ hiển thị trường Mã khách hàng – 
cho phép nhập mã khách hàng của Quý khách. (Mã khách hàng được in trên biên 
nhận thanh toán của khách hàng: PB13XXXX). Sau khi nhập chính xác mã khách 
hàng, Quý khách nhấn Chấp nhận để chuyển sang bước tiếp theo. 
- Quý khách vui lòng lựa chọn kỳ hóa đơn cần thanh toán, chương trình sẽ hiển 
thị thông tin về số tiền cần thanh toán dưới dạng số và chữ.  
- Quý khách kiểm tra lại thông tin giao dịch vừa khởi tạo. Nếu thông tin chính 
xác, nhấn nút Chấp nhận để chuyển sang bước tiếp theo, ngược lại nhấn nút Làm 
lại để quay lại bước trước đó.  
- Quý khách nhập mật khẩu OTP nhận được vào trường Nhập OTP và nhận nút 
Chấp nhận để hoàn tất giao dịch thanh toán hóa đơn 
Bước 3 : Khách hàng tra cứu trên trang Web Chăm sóc khách hàng 
cskh.evnspc.vn hoặc ứng dụng EVNSPC CSKH có thông báo: Đã thanh toán. 
Bước 4 : Sau khi chương trình đồng bộ dữ liệu, xem và tải bản thể hiện hóa đơn 
điện tử tại trang Web Chăm sóc khách hàng. 
ò Thanh toán tại Phòng giao dịch Ngân hàng (bằng tiền mặt hoặc chuyển 
khoản). 
Bước 1 : Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ và thực hiện thanh toán tại phòng 
giao dịch của các Ngân hàng. 
Bước 2 : Nhân viên Ngân hàng thu tiền và trả cho khách hàng Biên lai thanh toán. 



Bước 3 : Khách hàng tra cứu trên trang Web Chăm sóc khách hàng 
cskh.evnspc.vn hoặc ứng dụng EVNSPC CSKH có thông báo: Đã thanh toán. 
Bước 4 : Sau khi chương trình đồng bộ dữ liệu, xem và tải bản thể hiện hóa đơn 
điện tử tại trang Web Chăm sóc khách hàng. 
2. Thanh toán tại điểm thu tiền của Bưu cục 
Bước 1: Khách hàng cung cấp mã KH (PB13xxxxxx).  
Bước 2: Nhân viên Bưu cục thực hiện thu tiền điện khách hàng và giao liên 2 
Phiếu nộp tiền có đóng dấu “Đã thu tiền” và chữ ký xác nhận của Bưu cục cùng 
liên 2 hóa đơn GTGT (nếu có) cho khách hàng. 
Bước 3 : Khách hàng tra cứu trên trang Web Chăm sóc khách hàng 
cskh.evnspc.vn  hoặc ứng dụng Chăm sóc khách hàng của EVN SPC có thông 
báo: Đã thanh toán. 
Bước 4 : Sau khi chương trình đồng bộ dữ liệu, xem và tải bản thể hiện hóa đơn 
điện tử tại trang Web Chăm sóc khách hàng. 
3. Thanh toán qua Tổ chức Trung gian thanh toán (Viettel KG): 
ò Thanh toán tiền điện qua Bankplus (kênh USSD) 
Bước 1:  Bấm gọi *123#; 
Bước 2:  Chọn “Thanh toan DV”; 
Bước 3:  Chọn “Dien”; 
Bước 4:  Nhập mã Khách hàng (là chuỗi ký tự được ghi trên hóa đơn  tiền  điện 
của Khách hàng); 

Bước 5: Nhập mã PIN dịch vụ BankPlus để thanh toán; 
Bước 6: Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận thanh toán “Xac nhan thanh toan 
[Amount] VND cho Khach hang [Tên khách hàng], ma [Mã Khách hàng] qua dich 
vu Mobile Bankplus [Ma Ngan hang]. Nhap 1 de  thanh  toan. 0 de huy” 

Lưu ý: Số tiền thanh toán là toàn bộ số tiền mà khách hàng còn nợ đến thời điểm 
thanh toán. 

Bước 7: Nhập số 1 để xác nhận thanh toán. 
Bước 8: Hệ thống thực hiện thanh toán, hiển thị kết quả trên điện thoại và gửi 
thông báo kết quả thanh toán qua tin nhắn SMS đến điện thoại Khách hàng.  

Bước 9 : Khách hàng tra cứu trên trang Web Chăm sóc khách hàng cskh.evnspc.vn 
hoặc ứng dụng EVNSPC CSKH có thông báo: Đã thanh toán. 
Bước 10 : Sau khi chương trình đồng bộ dữ liệu, xem và tải bản thể hiện hóa đơn 
điện tử tại trang Web Chăm sóc khách hàng. 
ò Thanh toán tiền điện qua Client 



Bước 1: Khách hàng đăng nhập ứng dụng BankPlus trên Mobile, hiển thị màn 
hình: 

 
Bước 2: Chọn Thanh toán dịch vụ và thực hiện như sau: 

 

+ Chọn dịch vụ: Tiền điện 

+ Đối với thanh toán tiền điện: nhập mã khách hàng. 

+ Nhập mã PIN 
 

 
Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các bước trên, khách hàng bấm nút Thực hiện; 
Bước 4: Hệ thống hiển thị yêu cầu Khách hàng đăng ký thanh toán qua BankPlus 



“Quy khach dong y thanh toan hoa don tien dien qua BankPlus hang thang?”. Nếu 
Khách hàng đồng ý thì chuyển Bước 5. Ngược lại kết thúc giao dịch; Bước 5: Khách 
hàng nhập mã xác nhận để thanh toán. Nếu thành công hệ  thống hiển thị màn hình 
các thông tin: ngày giao dịch, mã khách hàng, họ tên khách hàng, số tiền thanh 
toán…. 
Bước 6 : Khách hàng tra cứu trên trang Web Chăm sóc khách hàng cskh.evnspc.vn 
hoặc ứng dụng EVNSPC CSKH có thông báo: Đã thanh toán. 
Bước 7 : Sau khi chương trình đồng bộ dữ liệu, xem và tải bản thể hiện hóa đơn 
điện tử tại trang Web Chăm sóc khách hàng. 
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