
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRÊN ZALO 

Đây là một trang hoàn toàn miễn phí mà Trung tâm Chăm sóc khách hàng thực hiện 

phối hợp với Công ty cổ phần VinaGame (VNG) nhằm tạo ra một trang cung cấp thông tin 

sử dụng điện của khách hàng bao gồm chỉ số, tiền điện, lịch ngừng giảm cung cấp điện để 

giúp khách hàng có thể chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. 

Thời điểm phát hành: tháng 5/2017. 

Sử dụng trang CSKH trên Zalo của Tổng công ty Điện lực miền Nam, người dùng kết 

nối đến ứng dụng Zalo theo hướng dẫn như sau: 

Bước 1. KH vào ứng dụng Zalo -> chọn “Danh bạ” -> chọn vào "Offical Account" 

rồi sau đó tìm kiếm trang Chăm sóc khách hàng với từ khóa "EVNSPC" hoặc “Tổng Công 

ty Điện lực miền Nam”  

 

Bước 2. KH ấn chọn vào “Tổng Công ty Điện lực miền Nam” có biểu tượng EVN 

SPC đi kèm -> ấn chọn mục “Quan tâm”;  

 



 

Sau đó, người dùng chuyển sang bước đăng ký tài khoản. 

Bước 3. Để thực hiện đăng ký thông tin tài khoản, người dùng ấn chọn vào mục “Tra 

cứu” (có biểu tượng hình kính lúp) bên dưới -> chọn “Xác nhận/thêm mã”  

 



 

Bước 4. KH ấn chọn “Thêm mã KH”  

 

 

Bước 5. KH nhập mã KH cần truy cập -> check chọn vào mục theo yêu cầu “Tôi xác 

nhận mã khách hàng của tôi trên đây là đúng” và ấn vào “Xác nhận”. Người dùng cần 

nhập đúng thông tin mã khách hàng (PB15xxxxxxxxx).  

Mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký tối đa 5 mã khách hàng với hệ thống.  

 

 



Bước 6. Sau đó, chọn “Quay về Zalo” để thực hiện các yêu cầu của mình trên trang 

CSKH qua Zalo. 
 

 
 

Trong quá trình sử dụng ứng dụng, khách hàng cần được giúp đỡ, vui lòng liên hệ 

chúng tôi qua tổng đài 1900 1006 hoặc 1900 9000 để được hỗ trợ.  

 

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng. 


