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THÔNG BÁO 

 Công ty Điện lực Long An trân trọng thông báo đến Qúy khách hàng việc thực hiện 

ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn 

tỉnh Long An như sau: 

1.  Ghi chỉ số công tơ:  

 Đối với các khách hàng chưa thu thập được chỉ số công tơ qua đo ghi từ xa, Công ty 

Điện lực Long An sẽ thực hiện theo một trong các hình thức sau: 

− Gọi điện thoại để khách hàng đọc, thông báo chỉ số hoặc khách hàng hỗ trợ chụp 

ảnh chỉ số công tơ. 

− Thực hiện tạm tính điện năng tiêu thụ theo phương án bình quân sử dụng ngày 

của tháng trước liền kề và thông báo đến khách hàng kết quả tạm tính. Phần điện năng 

chênh lệch (nếu có) sẽ được bù trừ vào kỳ hóa đơn tiền điện liền kề. 

2. Thanh toán tiền điện: 

 Khách hàng có thể thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian thanh toán như 

các ví điện tử Momo, ZaloPay, Payoo, AirPay, Viettelpay, VNPTpay…, thông qua website 

http://cskh.evnspc.vn, website các ngân hàng hoặc đăng ký dịch vụ thanh toán tiền điện tự 

động tại các ngân hàng liên kết. 
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 Trường hợp khách hàng thanh toán tiền mặt, đối với các khu vực thực hiện theo Chỉ 

thị 15/CT-TTg thì các điểm thu hộ vẫn đang duy trì hoạt động. Riêng các khu vực giãn 

cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg khách hàng có thể thanh toán tại các cửa hàng: Bách Hóa 

Xanh, Vinmart, Pharmacity và các Cửa hàng trung tâm của Viettel.  

Rất mong Quý khách hàng thông cảm, 

cùng chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh covid-19. 
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