
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC                                  
                          

Số:             /EVNNPC-KD Hà Nội, ngày   tháng   năm 2022
V/v phối hợp thúc đẩy thanh toán tiền 
điện qua tài khoản tiền di động Viettel 

Money 
                          
                          Kính gửi:

- Các Công ty Điện lực thành viên;
- Trung tâm chăm sóc khách hàng.

Căn cứ văn bản số 40/VDS-TTBH ngày 24/08/2022 của Tổng công ty Dịch vụ số 
Viettel đề nghị phối hợp triển khai chương trình khuyến mãi từ ngày 23/08/2022 đến 
ngày 23/09/2022 dành cho khách hàng thực hiện đăng ký mới với Viettel Money và 
kích hoạt thành công tài khoản Tiền di động Mobile money.

Xét thấy phương án đề xuất của các đối tác mang lại lợi ích cho khách hàng đồng 
thời hỗ trợ các Công ty Điện lực trong việc đẩy mạnh phát triển khách hàng chủ động 
thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đặc biệt đối với hình thức thanh toán tiền 
điện mới qua Mobile money, Tổng công ty đề nghị các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ 
sau:

1. Đối với các Công ty Điện lực:
- Truyền đạt nội dung chương trình khuyến mãi nhằm phổ biến rộng rãi và hướng 

dẫn cho các cán bộ, nhân viên và các khách hàng cùng tham gia chương trình.
- Đăng tải thông tin của chương trình khuyến mãi lên trang website, trang mạng 

xã hội chính thức của các Công ty Điện lực/Điện lực.
2. Đối với Trung tâm Chăm sóc khách hàng:
- Truyền đạt thông tin chương trình khuyến mãi đến các giao dịch viên để nắm rõ 

và trả lời khách hàng khi có yêu cầu.
- Đăng tải thông tin chương trình khuyến mãi lên các kênh: Ứng dụng cskh, 

Website cskh.npc.com.vn, và trang Broadcast của Zalo OA Tổng công ty. 
(Nội dung chi tiết về chương trình khuyến mãi và đầu mối thực hiện từ phía đối 

tác được cung cấp trong các văn bản sao gửi đính kèm.)
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Chủ tịch HĐTV (để b/c);
- TGĐ (để b/c); 
- Ban TT (p/h);

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, KD.

              Lê Văn Trang
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