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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 04 tháng 7 năm 2022
THÔNG BÁO

về việc triển khai áp dụng Hóa đơn điện tử mới từ ngày 01/7/2022
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại công văn số 3508/EVN-KD
ngày 29/6/2022 về việc hướng dẫn triển khai hóa đơn tiền điện theo Nghị định
123/2020/NĐ-CP và Thong tư 78/2021/TT-BTC.
Công ty Điện lực Lào Cai trân trọng thông báo:
1. Kể từ ngày 01/7/2022, Công ty Điện lực Lào Cai thống nhất triển khai áp dụng
mẫu hóa đơn điện tử mói trong hoạt động kinh doanh bán điện theo Nghị định
123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ và
Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một
số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.
2. Mấu hóa đơn tiền điện điện tử mới theo quy định chỉ có một số thay đổi so với
hiện hành như:
+ Hóa đơn tiền điện mới thể hiện tổng sản lượng điện tiêu thụ và tổng số tiền điện
khách hàng cần thanh toán;
+ Phần chi tiết tiền điện thanh toán, các khách hàng dễ dàng theo dõi ở bảng kê chi
tiết kèm theo hóa đơn.
+ Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tò theo quy định không làm thay đổi cách tra
cứu, theo dõi tiền điện và đảm bảo các thông tin cân thiêt cho khách hàng, không có bât
kỳ sự thay đổi nào về cách tính tiền điện hay thông tin của khách hàng.
3. Khi cần sử dụng hóa đơn điện tử, khách hàng chỉ cần truy cập vào trang web
chăm sóc khách hàng (https://cskh.npc.com.vn) hoặc ứng dụng chăm sóc khách hàng của
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (App EVNNPC CSKH) hoặc Email đã đăng ký nhận
hóa đơn với ngành điện để tải về.
(Công ty Điện lực Lào Cai sao gửi kèm theo văn bản này mâu hóa đơn điện tử, mâu
bảng kê chỉ tiết hóa đơn tiền điện)
Công ty Điện lực Lào Cai trân trọng thông báo để Quý khách hàng biết. Nếu có
điều gì chưa rõ, Quý khách hàng liên hệ theo số điện thoại Trung tâm chăm sóc khách
hàng Điện lực miền Bắc 19006769 để đư<
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Lào Cai (để b/c);
- Sở Công Thương, Sở Tài chính (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh (để b/c);
- ƯBND các huyện, thành phố (để b/c);
- Các PGĐ PCLK;
- Các khách hàng sừ dụng điện trong tỉnh (đ/b);
- Đài PTTH Lào Cai (để p/h);
- Báo Lào Cai (để p/h);
- Các đối tác thu hộ tiền điện (để p/h);
- Các đơn vị trực thuộc (để t/h);
- Lưu: VT, icD.
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