
   

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:                 /EVN SPC-KD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 11 năm 2021 

V/v hỗ trợ truyền thông về Chương trình 

khuyến mại T11/2021 của VNPAY 

 

                         

Kính gửi: 

- Công ty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam; 

- Các Công ty Điện lực thành viên; 

- Trung tâm Chăm sóc khách hàng. 

 

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) có nhận được Văn bản số 949/CV-

VNPAY ngày 04/11/2021 của Công ty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY) 

về việc hỗ trợ truyền thông CTKM “Ưu đãi cho Khách hàng mới Ví điện tử VNPAY” 

(Đính kèm), EVN SPC có ý kiến như sau: 

1. Đối với VNPAY: 

- Để hỗ trợ VNPAY truyền thông về các dịch vụ hợp tác giữa hai bên theo thỏa 

thuận tại Hợp đồng hợp tác thu hộ tiền điện đã ký kết, EVN SPC thống nhất đăng 

thông tin Chương trình khuyến mại của VNPAY trên website CSKH, zalo OA, app 

CSKH của Trung tâm Chăm sóc khách hàng và website các Công ty Điện lực thành 

viên EVN SPC để khách hàng biết và tham gia Chương trình khuyến mại. 

- Thời hạn truyền thông: trong thời gian diễn ra Chương trình khuyến mại của 

VNPAY từ ngày 08/11/2021 đến ngày 21/11/2021 theo đề nghị của VNPAY tại Văn 

bản số 949/CV-VNPAY. 

2. Đối với Trung tâm Chăm sóc khách hàng: 

 - Phối hợp VNPAY đăng thông tin Chương trình khuyến mại của VNPAY trên 

website CSKH, zalo OA, app CSKH của Trung tâm Chăm sóc khách hàng trong thời 

gian diễn ra Chương trình khuyến mại từ ngày 08/11/2021 đến ngày 21/11/2021 để 

khách hàng biết và tham gia.  

3. Đối với các Công ty Điện lực: 

- Phối hợp VNPAY truyền thông thông tin Chương trình khuyến mại của 

VNPAY trên websiste của đơn vị và phòng Giao dịch khách hàng Điện lực trong thời 

gian diễn ra Chương trình khuyến mại từ ngày 08/11/2021 đến ngày 21/11/2021 để 

khách hàng biết và tham gia. 
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4. Đầu mối liên hệ công việc: 

4.1. Phía VNPAY: 

- Chị Hồ Xuân Thanh Ngọc - Phụ trách kinh doanh; 

- Điện thoại: 0968890869, email: ngochxt@vnpay.vn. 

4.2. Phía EVN SPC:  

- Ông Vũ Anh Tuấn – Chuyên viên Ban Kinh doanh;  

- Điện thoại: 0919499744, email: tuanvamg@gmail.com. 

4.3. Phía Trung tâm Chăm sóc khách hàng - EVN SPC: 

- Ông Cao Thế Tịnh – Phó Giám đốc; 

- Điện thoại: 0947065666, email: tinhcao2975@gmail.com. 

4.4. Phía các Công ty Điện lực - EVN SPC: Phòng Kinh doanh. 

EVN SPC thông báo để VNPAY và các đơn vị biết, phối hợp thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị VNPAY và các đơn vị kịp 

thời phản ánh về EVN SPC (Ban Kinh doanh) để phối hợp giải quyết. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VNPAY (Ban KD gửi email); 

- Ban TT; 

- Lưu: VT, KD.VAT. 

 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lý 
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