
Bước 1:  

Nhập địa chỉ truy cập: http://capthoatnuocpy.com.vn/tra-cuu-hoa-don-dien-tu.html     

hoặc vào trang web  http://capthoatnuocpy.com.vn  chọn hình có chữ Hóa đơn điện tử 

phía dưới. Chọn Tra cứu hóa đơn điện tử ( như hình bên dưới) 

 

Bước 2: 

- Đăng nhập theo MaKH và mật khẩu mặc định 1234567( như hình bên dưới) 

 

Lưu ý: những trường hợp khách hàng có nhiều đồng hồ tương ứng với nhiều mã 

khách hàng thì đăng xuất các tài khoản đang dùng. Và thực hiện  đăng nhập theo 

Bước 2 cho các mã khách hàng tiếp theo.  

MÃ KHÁCH 

HÀNG : Là mã 

khách hàng  có 

trên giấy báo 

tiền nước 

MẬT KHẨU : 

1234567  

Chọn tra 

cứu tại đây 

Xem hướng 

dẫn tại đây 

http://capthoatnuocpy.com.vn/tra-cuu-hoa-don-dien-tu.html


- Thông tin khách hàng 

 

- Thay đổi mật khẩu 

 

Bước 3: 

- Trường hợp khách hàng chưa thanh toán: 

Đối với khách hàng chưa thanh toán thì trạng thái thanh toán là Chưa thanh 

toán và các thông tin như hình bên dưới. 

 

MẬT KHẨU : 

1234567  

MẬT KHẨU : 

http://www.captho

atnuocpy.com.vn/tr

MẬT KHẨU MỚI 

( khách hàng tự 

đặt)  

Xem số hóa đơn, 

ngày phát hành,… 



-Chọn tải về file pdf để xem số hóa đơn, ngày phát hành, tổng tiền,…. 

 

-Chọn xem chi tiết, hệ thống hiển thị chi tiết hóa đơn chưa thanh toán như hình bên 

dưới.  

 

-Chọn in phiếu thu để in chi tiết hóa đơn chưa thanh toán 

 

 

In chi tiết hóa đơn 

chưa thanh toán 



- Trường hợp khách hàng đã thanh toán: 

Đối với khách hàng đã thanh toán khi hệ thống ký tạo hóa đơn thì trạng thái 

thanh toán là đã thanh toán và có hóa đơn điện tử đầy đủ thông tin. 

     Để tra cứu hóa đơn: Chọn tra cứu hóa đơn, chọn tháng hóa đơn, chọn năm hóa 

đơn ( như hình bên dưới) 

 

- Xem hóa đơn ( như hình bên dưới) 

 

- In hóa đơn ( như hình bên dưới) 

Tra cứu hóa đơn 

Xem hóa đơn 



Chọn chuyển đổi, chọn in . Lưu ý chọn vào background graphics ( đồ họa nền) để 

xuất hiện dấu tích của chữ ký số. 

 

- Hóa đơn tải về ( như hình bên dưới) 

 


