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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: Quét mã VNPAYQR liền tay – Tiền điện giảm ngay 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện trên website 

https://cskh.evnhcmc.vn/.   

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/05/2021 đến hết ngày 20/06/2021 (31 ngày). 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 

(EVNHCMC) bao gồm 24 quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Hình thức khuyến mại: Giảm tiền trực tiếp trên hóa đơn tiền điện. 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):  

Khách hàng thực hiện thanh toán hóa đơn tiền điện EVNHCMC tại website 

https://cskh.evnhcmc.vn/ bằng hình thức quét mã VNPAY-QR trên ứng dụng Ngân hàng (Mobile 

Banking) và Ví VNPAY. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

 

Cơ cấu  

giải 

thưởng 

Nội dung 

chương trình 

Trị giá 

giải 

thưởng 

(VND) 

Số 

đợt 

Số 

giải 

Tổng 

số giải 

thưởng 

Thành tiền 

(VND) 

Giải 

Tia 

chớp 

2000 khách hàng đầu tiên nhập 

mã HCMCQR được giảm 20.000 

đồng khi thanh toán thành công 

tiền điện bằng hình thức quét mã 

VNPAY-QR trên ứng dụng Ngân 

hàng (Mobile Banking) tại website 

https://cskh.evnhcmc.vn/. 

20.000 1 2000 2.000 40.000.000 

Tổng cộng 2.000 40.000.000 

Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng. 

Áp dụng giá trị giao dịch tối thiểu: 500.000 đồng/ giao dịch. 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

 Cách thức tham gia chương trình: 

- Trong thời gian diễn ra chương trình, Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn 

tiền điện qua VNPAY tại website https://cskh.evnhcmc.vn/ sẽ được nhận khuyến mại. Cụ 

thể như sau: 

 Bước 1: Khách hàng truy cập vào website https://cskh.evnhcmc.vn/ chọn “Giao 

dịch trực tuyến”. 

 Bước 2: Chọn tính năng “Thanh toán online – Thanh toán hóa đơn điện”. Nhập mã 

khách hàng và chọn “Kiểm tra thông tin”. 
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 Bước 3: Chọn “Thanh toán qua VNPAY”. Lựa chọn phương thức thanh toán “Ứng 

dụng Mobile Banking quét mã VNPAY-QR”. 

 Bước 4: Quét mã VNPAY-QR thông qua ứng dụng ngân hàng nhập mã giảm giá 

“HCMCQR”. Sau đó tiến hành xác thực giao dịch, thanh toán số tiền còn lại sau 

giảm giá. 

- Áp dụng với tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán tiền điện trên website 

https://cskh.evnhcmc.vn/ bằng VNPAY-QR (dùng tính năng QR Pay) trên ứng dụng 

Mobile Banking của các ngân hàng liên kết thanh toán: Agribank, Vietcombank, 

VietinBank, BIDV, SCB, IVB, ABBANK, Eximbank, HDBank, BAOVIET Bank, NAM 

A BANK, VietBank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank và ví điện tử 

VNPAY. 

- Mỗi Khách hàng (ứng với một số điện thoại đăng ký ứng dụng ngân hàng) được nhận 

khuyến mại tối đa 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

- Do số lượng giải thưởng có hạn, chương trình có thể sẽ kết thúc sớm hơn thời gian dự 

kiến mà VNPAY không cần phải thông báo trước tới Khách hàng. 

- Áp dụng giá trị giao dịch tối thiểu: 500.000 đồng/ giao dịch. 

 Đối với giải Tia chớp:   

- Hình thức thanh toán hóa đơn tiền điện trên website https://cskh.evnhcmc.vn/ bằng hình 

thức quét mã VNPAY-QR trên ứng dụng Ngân hàng (Mobile Banking). 

- 2000 khách hàng đầu tiên nhập mã HCMCQR được giảm 20.000 đồng khi thanh toán 

thành công tiền điện bằng hình thức quét mã VNPAY-QR trên ứng dụng Ngân hàng 

(Mobile Banking) tại website https://cskh.evnhcmc.vn/. 

- Thời gian áp dụng: Từ 00:00 ngày 20/05/2021 đến 23:59:59 ngày 20/06/2021. 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho Khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình 

khuyến mại: Mọi thông tin thắc mắc của Khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại, 

Khách hàng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng - Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán 

Việt Nam (VNPAY) theo số điện thoại 1900 55 55 77 hoặc *3388. 

10. Trách nhiệm công bố thông tin: VNPAY có trách nhiệm thông báo công khai đầy đủ nội 

dung chi tiết của thể lệ chương trình khuyến mại này trên website VNPAY www.vnpay.vn và 

website của EVNHCMC hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. 

11. Các quy định khác: 

- Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

việc triển khai chương trình khuyến mại, đảm bảo tính khách quan và công khai. 

- VNPAY có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ của Khách 

hàng. 

- VNPAY không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra như cháy nổ, 

lũ lụt, động đất, hệ thống xử lý bị lỗi…làm cho các giao dịch của Khách hàng bị sai lệch. 
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- VNPAY có quyền thay đổi, điều chỉnh nội dung của chương trình cho phù hợp bằng cách 

công bố công khai trên website www.vnpay.vn và website của EVNHCMC hoặc các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, VNPAY 

có trách nhiệm trực tiếp giải quyết. Nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý 

theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành. 
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

12. Tên chương trình khuyến mại: Quét mã VNPAYQR liền tay – Tiền điện giảm ngay 

13. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện trên website 

https://cskh.evnspc.vn/.  

14. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/05/2021 đến hết ngày 20/06/2021 (31 ngày). 

15. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC): Tây Ninh, 

Long An, Trà Vinh, Bến Tre, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tiền Giang, Đồng Nai, 

Bình Dương, Cần Thơ, Bình Phước, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc 

Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp. 

16. Hình thức khuyến mại: Giảm tiền trực tiếp trên hóa đơn tiền điện. 

17. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):  

Khách hàng thực hiện thanh toán hóa đơn tiền điện EVNSPC tại website https://cskh.evnspc.vn/ 

bằng hình thức quét mã VNPAY-QR trên ứng dụng Ngân hàng (Mobile Banking) và Ví VNPAY. 

18. Cơ cấu giải thưởng: 

 

Cơ cấu  

giải 

thưởng 

Nội dung 

chương trình 

Trị giá 

giải 

thưởng 

(VND) 

Số 

đợt 

Số 

giải 

Tổng 

số giải 

thưởng 

Thành tiền 

(VND) 

Giải 

Tia 

chớp 

2000 khách hàng đầu tiên nhập 

mã SPCQR được giảm 20.000 

đồng khi thanh toán thành công 

tiền điện bằng hình thức quét mã 

VNPAY-QR trên ứng dụng Ngân 

hàng (Mobile Banking) tại website 

https://cskh.evnspc.vn/. 

20.000 1 2000 2.000 40.000.000 

Tổng cộng 2.000 40.000.000 

Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng. 

Áp dụng giá trị giao dịch tối thiểu: 100.000 đồng/ giao dịch. 

19. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

 Cách thức tham gia chương trình: 

- Trong thời gian diễn ra chương trình, Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn 

tiền điện qua VNPAY tại website https://cskh.evnspc.vn/ sẽ được nhận khuyến mại. Cụ 

thể như sau: 

 Bước 1: Khách hàng truy cập vào website https://cskh.evnspc.vn/ chọn “Thanh toán 

trực tuyến”. 

 Bước 2: Chọn tính năng “Thanh toán tiền điện và các dịch vụ khác”. 
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 Bước 3: Chọn “Thanh toán qua VNPAY”. Lựa chọn phương thức thanh toán “Ứng 

dụng Mobile Banking quét mã VNPAY-QR”. 

 Bước 4: Quét mã VNPAY-QR thông qua ứng dụng ngân hàng nhập mã giảm giá 

“SPCQR”. Sau đó tiến hành xác thực giao dịch, thanh toán số tiền còn lại sau giảm 

giá. 

- Áp dụng với tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán tiền điện trên website 

https://cskh.evnspc.vn/ bằng VNPAY-QR (dùng tính năng QR Pay) trên ứng dụng Mobile 

Banking của các ngân hàng liên kết thanh toán: Agribank, Vietcombank, VietinBank, 

BIDV, SCB, IVB, ABBANK, Eximbank, HDBank, BAOVIET Bank, NAM A BANK, 

VietBank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank và ví điện tử VNPAY. 

- Mỗi Khách hàng (ứng với một số điện thoại đăng ký ứng dụng ngân hàng) được nhận 

khuyến mại tối đa 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

- Do số lượng giải thưởng có hạn, chương trình có thể sẽ kết thúc sớm hơn thời gian dự 

kiến mà VNPAY không cần phải thông báo trước tới Khách hàng. 

- Áp dụng giá trị giao dịch tối thiểu: 100.000 đồng/ giao dịch. 

 Đối với giải Tia chớp:   

- Hình thức thanh toán hóa đơn tiền điện trên website https://cskh.evnspc.vn/ bằng hình 

thức quét mã VNPAY-QR trên ứng dụng Ngân hàng (Mobile Banking). 

- 2000 khách hàng đầu tiên nhập mã SPCQR được giảm 20.000 đồng khi thanh toán 

thành công tiền điện bằng hình thức quét mã VNPAY-QR trên ứng dụng Ngân hàng 

(Mobile Banking) tại website https://cskh.evnspc.vn/. 

- Thời gian áp dụng: Từ 00:00 ngày 20/05/2021 đến 23:59:59 ngày 20/06/2021. 

20. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho Khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình 

khuyến mại: Mọi thông tin thắc mắc của Khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại, 

Khách hàng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng - Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán 

Việt Nam (VNPAY) theo số điện thoại 1900 55 55 77 hoặc *3388. 

21. Trách nhiệm công bố thông tin: VNPAY có trách nhiệm thông báo công khai đầy đủ nội 

dung chi tiết của thể lệ chương trình khuyến mại này trên website VNPAY www.vnpay.vn và 

website của EVNSPC hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. 

22. Các quy định khác: 

- Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

việc triển khai chương trình khuyến mại, đảm bảo tính khách quan và công khai. 

- VNPAY có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ của Khách 

hàng. 

- VNPAY không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra như cháy nổ, 

lũ lụt, động đất, hệ thống xử lý bị lỗi…làm cho các giao dịch của Khách hàng bị sai lệch. 

- VNPAY có quyền thay đổi, điều chỉnh nội dung của chương trình cho phù hợp bằng cách 

công bố công khai trên website www.vnpay.vn và website của EVNSPC hoặc các phương 

tiện thông tin đại chúng. 
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- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, VNPAY 

có trách nhiệm trực tiếp giải quyết. Nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý 

theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành. 

 
 

 
 


