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THƯ NGỎ
(V/v Áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước)
Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải kính gửi đến Quý khách hàng cùng gia đình lời
chúc sức khỏe và xin chân thành cám ơn Quý khách đã hợp tác với chúng tôi trong thời gian qua.
Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ tài chính, hướng dẫn về
khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và Quyết định số
25 của Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải v/v áp dụng hóa đơn điện tử tronh thanh toán tiền
nước. Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải trân trọng kính thông báo đến Quý khách hàng:
Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2019, Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải sẽ chính thức sử
dụng hình thức hóa đơn điện tử (HĐĐT) thay cho hình thức hóa đơn đặt in dạng giấy hiện nay
trong thanh toán tiền nước trên địa bàn 3 phường: Đông Hải, Mỹ Hải, Mỹ Đông.
Việc thanh toán tiền nước khi áp dụng HĐĐT được thực hiện như sau:
 Quý khách có thể thanh toán tiền nước bằng tiền mặt trực tiếp tại văn phòng Công ty
TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải (109 Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Đông, Tp. PR-TC). Hoặc
nhân viên ghi thu sẽ thu trực tiếp tại nhà, Quý khách hàng sẽ nhận được BIÊN NHẬN THANH
TOÁN (Tiền nước).
 Quý khách có thể thanh toán tiền nước qua số tài khoản 117000032638 của Công ty
TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải mở tại ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Ninh Thuận.
 Sau khi đã thanh toán, Hóa đơn tiền nước của Quý khách sẽ được lưu trữ dưới dạng
điện tử (thời hạn lưu trữ 10 năm theo quy định của Nhà nước); Quý khách có nhu cầu tra cứu
thông tin và lấy Hóa đơn điện tử, kính đề nghị truy cập vào trang website
http://hoadon.cndongmyhai.vn.
Việc áp dụng HĐĐT mang đến nhiều lợi ích cho cả chúng tôi và Quý khách hàng, góp
phần hiện đại hóa công tác thanh toán tiền nước, thuận lợi trong kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu
vào đối với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội.
Nếu Quý khách hàng có thắc mắc về Hóa đơn điện tử, xin vui lòng gọi đến văn phòng
Công ty trong giờ hành chính, điện thoại: 0259. 3895039 để được tư vấn và giải đáp kịp thời.
Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải kính mong nhận được sự hợp tác của Quý khách
hàng để phục vụ ngày càng tốt hơn./.
Trân trọng cảm ơn !
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Quý khách sẽ nhìn thấy Hóa đơn GTGT (bản thể hiện hóa đơn điện tử) khi truy cập vào mục hóa đơn điện tử
tại trang website: http://hoadon.cndongmyhai.vn

