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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN 

--------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------- 
 

Số: 433/2021/CV/KD 

(V/v: Đề xuất hỗ trợ truyền thông CTKM và 

hướng dẫn thanh toán) 

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2021        

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM (EVNSPC) 

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (Sau đây gọi tắt là “M_Service”) xin gửi 

đến Quý Tổng Công ty lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì Quý Tổng Công ty đã ghi 

nhận sự nỗ lực đổi mới của M_Service. 

Nhằm gia tăng số lượng khách hàng thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán 

không sử dụng tiền mặt và mong muốn đem đến cho khách hàng trải nghiệm nhanh chóng, tiện lợi 

hơn. M_Service triển khai chương trình khuyến mại cho các khách hàng sử dụng điện tại 21 tỉnh 

thành trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) với các thông tin sau: 

1. Tên chương trình khuyến mại: “LẦN ĐẦU DÙNG VÍ MOMO, NHẬN NGAY QUÀ 

KHỦNG TRẢ HÓA ĐƠN ” 

- Thời gian triển khai: 1/10/2021 - 31/10/2021 

- Khách hàng của chương trình khuyến mại:  

 Dành riêng với khách hàng CHƯA TỪNG tải Ví MoMo.  

 Dành riêng với khách hàng ĐÃ DÙNG Ví MoMo nhưng CHƯA TỪNG thanh 

toán hóa đơn 

 

- Hình thức khuyến mại: Tặng bộ thẻ quà  

Để truyền tải nội dung chương trình đến các Khách hàng của Tổng Công ty, M_Service 

kính đề xuất Tổng Công ty phối hợp truyền thông trên kênh như: 

- Tin bài, banner đăng trên: Fanpage, Zalo, Website,.. của Tổng Công ty Điện lực và các 

Công ty Điện lực thành viên. 

- Truyền thông nội bộ: Email nội bộ, bản tin nội bộ 

Với thiện chí hợp tác cùng phát triển, M_Service rất tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp 

và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa hai bên. 

Mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ Quý Tổng Công ty. 
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Mọi thông tin xin liên hệ: 

(Mr) Phan Chí Tâm – Phụ trách phát triển kinh doanh Miền Nam. 

Công ty CP Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (M_Service) 

Đ/c: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Mobile: 0984869496  Emai: tam.phan2@mservice.com.vn  

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu VP 

 

ĐẠI DIỆN M_SERVICE 

 

 

 

 

 

LÊ HÙNG CƯỜNG 
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: “LẦN ĐẦU DÙNG VÍ MOMO, NHẬN NGAY QUÀ 

KHỦNG TRẢ HÓA ĐƠN”. 

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

3.  Thời gian triển khai: 1/10/2021 - 31/10/2021 

4.  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 Lieu, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp. 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng bộ thẻ quà  

6.  Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):  
- Dành riêng với khách hàng CHƯA TỪNG tải Ví MoMo.  

- Dành riêng với khách hàng ĐÃ DÙNG Ví MoMo nhưng CHƯA TỪNG thanh toán hóa đơn 

 

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

 Cách thức tham gia chương trình: 

- Đối với khách hàng chưa dùng Ví Momo: nhận ngay combo thẻ quà trị giá 200.000đ 

gồm: 

 Thẻ quà giảm 10.000đ nạp/mua thẻ điện thoại 

 Thẻ quà giảm 50% tối đa 20K khi nạp/mua thẻ điện thoại 

 2 Thẻ quà giảm 50.000đ thanh toán Điện cho hoá đơn từ 300.000đ 

 Thẻ quà giảm 20.000đ mua data 3G/4G; 

 Thẻ quà giảm 50.000đ thanh toán Nước / Internet/ Truyền hình/ Chung cư/ 

Trường học cho hoá đơn từ 200.000đ 

 Cách thức nhận ưu đãi: Chỉ cần tải ứng dụng MoMo >> Nhập mã “BANMOI2” 

tại phần “Ưu đãi" >> Liên kết ngân hàng với MoMo để nhận quà. 

 

- Đối với khách hàng đã dùng Ví MoMo nhưng chưa từng thanh toán hóa đơn: nhận ngay 

combo thẻ quà lên đến 50.000đ trong mục “Quà của tôi” gồm: 

 Hoàn tiền 30.000đ về Túi thần tài cho lần đầu thanh toán hóa đơn Điện (Áp dụng 

cho khách hàng lần đầu sử dụng Túi thần tài) HOẶC Hoàn tiền 20.000đ về Túi 

thần tài cho lần đầu thanh toán hóa đơn Điện. 

 Hoàn tiền 20.000đ về Túi thần tài cho lần đầu thanh toán hóa đơn Internet/Truyền 

hình/Điện thoại trả sau/Chung cư/Học phí/Phí môi trường ((Áp dụng cho khách 

hàng lần đầu sử dụng Túi thần tài) HOẶC Hoàn tiền 10.000đ về Túi thần tài cho 

lần đầu thanh toán hóa đơn Internet/Truyền hình/Điện thoại trả sau/Chung cư/Học 

phí/Phí môi trường 

 Cách thức nhận ưu đãi: Thẻ quà được gửi trực tiếp vào Ví MoMo của khách hàng 

nhận được thông báo từ chương trình. 
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8.  Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về 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 dịch vụ Di Động Trực Tuyến 

1900545441 

9.  Trách nhiệm công bố thông tin: MoMo có trách nhiệm thông báo công khai đầy đủ nội 

dung chi tiết của thể lệ chương trình khuyến mại trên website MOMO (www.momo.vn) và 

website của EVN SPC và các công ty điện trực thuộc. 

10.  Các quy định khác: 

- Công ty Cổ phần dịch vụ Di Động Trực Tuyến (M_Service) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc 

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

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

hàng. 

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

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

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

công bố công khai trên website MOMO (www.momo.vn) và website của EVN SPC và các công 

ty điện trực thuộc. 

 

http://www.momo.vn/
http://www.momo.vn/
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