
CÔNG TY CỘ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẤP THOÁT NƯỚC BÉN TRE Độc lập -  Tự do -  Hạnh phú<!

Số :£?57 CTN-KD Bến Tre, ngày 03 thảng 6 năm 2020
“V/v vận động CB-CNV thanh toán 

tiền nước không dùng tiền mặt ”

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- ƯBND các huyện, thành phố Bến Tre;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công văn số 3176/UBND-TCĐT ngày 01 tháng 7 năm 2019 
của UBND tỉnh Bến Tre về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh 
thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình 
an sinh xã hội. Theo đó, Công ty c ổ  phần cấp  thoát nước Bến Tre đã liên kết 
với các Ngân hàng và Đối tác thu hộ để đa dạng các hình thức thanh toán tiền 
nước không dùng tiền mặt như sau:

1. Thanh toán trích tự động qua Ngân hàng (Agribank, Vietinbank, 
Sacombank, Lienvietpostbank, Vietcombank, BIDV-Bến Tre).

2. Thanh toán qua app Mobile banking của các ngân hàng.

3. Thanh toán trực tuyến trên Website Công ty http://capnuocbentre.vn.

4. Thanh toán qua app Mobile của các dịch vụ thu hộ như: Vnpay, Payoo 
và Viettelpay.

5. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua các ngân hàng.

Thời gian qua, Công ty đã vận động khách hàng đăng ký thực hiện các 
hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tuy nhiên đến nay số lượng khách 
hàng thanh toán không dùng tiền mặt chiếm tỉ lệ còn rất thấp. Đe tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện chủ trương của tỉnh, nhằm góp phần tiện lợi cho quý khách hàng 
là CB-CNV đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành...trong thanh toán tiền 
nước. Công ty c ổ  phần cấp  thoát nước Ben Tre sẽ hỗ trợ quý khách hàng thực 
hiện thủ tục đăng ký với hình thức thanh toán trích tự động qua ngân hàng; riêng 
đối với các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác, phần thao tác kỹ 
thuật do khách hàng tự thực hiện nên Công ty sẽ hỗ trợ hướng dẫn thông qua số 
điện thoại tư vấn: 18001054 bấm phím 1 hoặc 0275.3822236 (cả 2 sổ điện thoại 
này liên hệ trong giờ làm việc hành chính).

Bằng Công văn này, Công ty kính nhờ quý cơ quan thông báo đến cán bộ, 
nhân viên, người lao động tại đon vị mình đăng ký thực hiện, giúp tổng hợp 
danh sách (theo mẫu đính kèm). Sau khi có danh sách đăng ký, quý cơ quan vui 
lòng thông báo đến Công ty để Công ty cử người đến nhận; trường họp đến ngày 
20/6/2020 Công ty chưa nhận được danh sách thì Công ty sẽ cử nhân viên phụ

http://capnuocbentre.vn


trách đến liên hệ với quý cơ quan để tổng họp danh sách và hỗ trợ thực hiện các 
thủ tục đăng ký theo quy định với ngân hàng và người trực tiếp thanh toán tiền 
nước, đảm bảo nhanh, gọn và rất tiện ích.

Danh sách CB-CNV đăng kỷ thực hiện quỷ cơ quan vui lòng gửi đến 
Công ty qua địa chỉ email: hotrokhbewaco(a),2mail. com; hoặc sổ điện thoại 
18001054 bấm phím 1 hoặc 0275.3822236 (cả  2 sổ điện thoại này liên hệ trong 
giờ làm việc hành chính), Công ty sẽ cử nhân viên phụ trách đến quỷ cơ quan đế 
liên hệ hỗ trợ.

Kính mong các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Bến 
Tre; UBND các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối 
họp và hỗ trợ, giúp Công ty trong việc triển khai thực hiện chủ trương của Tỉnh.

Nếu cần biết rõ hơn về thông tin, xin quý cơ quan vui lòng truy cập vào 
website http://capnuocbentre.vn của Công ty để xem và tải các biểu mẫu danh 
sách đăng ký.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

* Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, PKDl
* Đính kèm: Mầu danh sách đăng ký.
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