
An nhàn chạm Ví - Xử lý hóa đơn điện Long An 

 

 

Dù bạn đang ở đâu, thật dễ dàng quét sạch mọi hóa đơn tiền điện của gia đình chỉ 

bằng vài thao tác đơn giản và trải nghiệm nhiều tiện ích an toàn, hiện đại trên Ví 

MoMo. 

 

 
 

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, nhiều 

người dân đã chấp hành việc ở nhà, hạn chế di chuyển. Nhằm mang đến khách hàng 

dịch vụ an toàn và tiện lợi vào thời điểm dịch bệnh, Công ty Điện lực Long An đã liên 

kết cùng Ví MoMo triển khai hình thức thanh toán hóa đơn trực tuyến. 

 

 

5 LÝ DO DÙNG MOMO THANH TOÁN HÓA ĐƠN: 

● Nhập mã khách hàng, thanh toán tích tắc bất kể ngày đêm: MoMo có hướng dẫn 

cách lấy số mã cực đơn giản ngay trên ứng dụng 

● Cập nhật nhanh chóng: Đối soát với đối tác nhanh nhất để cập nhật tình trạng 

thanh toán  

● Nhắc lịch thanh toán hằng tháng: Không lo trễ hạn hóa đơn 

● Không cần tiền mặt: An toàn và tiết kiệm thời gian 

● Quản lý chi tiêu: Lưu lịch sử thanh toán, thống kê để cân đối chi tiêu 

 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN VÍ MOMO 

Bước 1: Đăng nhập Ví MoMo  

Bước 2: Chọn Thanh toán điện 



Bước 3: Chọn Điện lực Miền Nam 

Bước 4: Nhập MÃ KHÁCH HÀNG 

Bước 5: Kiểm tra thông tin hóa đơn 

Bước 6: Xác nhận thanh toán 

 

 
 

Ngoài ra, quý khách sẽ có cơ hội nhận được gói quà đến 500.000 đồng khi lần đầu liên kết Ví 

MoMo với ngân hàng.  

 

 



Hướng dẫn ĐĂNG KÝ và NHẬN QUÀ từ Ví MoMo 

*Chương trình chỉ dành cho khách hàng lần đầu liên kết ngân hàng 

Bước 1: Tải miễn phí và đăng ký Ví MoMo bằng số điện thoại 

Bước 2: Nhập mã “hellomomo” tại mục Ưu Đãi 

Bước 3: Liên kết Ví MoMo với tài khoản ngân hàng 

Bước 4: Nạp tiền vào Ví MoMo từ nguồn ngân hàng vừa liên kết để xác thực tài khoản 

Xem chi tiết tại: momo.vn/lienkettaikhoan 

 

http://momo.vn/lienkettaikhoan?fbclid=IwAR3A90rfRNn_Nku46gS4TRkARoJ_cWtqraWNf7Lp_MhIyyKyZhf7hdF7Rv4
http://momo.vn/lienkettaikhoan?fbclid=IwAR3A90rfRNn_Nku46gS4TRkARoJ_cWtqraWNf7Lp_MhIyyKyZhf7hdF7Rv4

