
CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-CTN Phú Yên, ngày          tháng 10 năm 2022 

THÔNG BÁO 
Về việc ký lại Hợp đồng dịch vụ cấp nước  

 

 

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng nước  

của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên 

 

Thực hiện Thông báo số 01/TBHĐM-SCT ngày 10/10/2022 của Sở Công 

thương tỉnh Phú Yên về việc chấp thuận đăng ký Hợp đồng mẫu đối với Hợp 

đồng dịch vụ cấp nước của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (sau đây 

gọi tắt là Công ty); 

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Quý khách hàng, đồng thời thực hiện 

đúng mẫu Hợp đồng dịch vụ cấp nước mới đã được Sở Công thương tỉnh Phú 

Yên chấp thuận, Công ty thông báo việc triển khai ký lại Hợp đồng dịch vụ cấp 

nước với Quý khách hàng như sau:  

1. Thời gian thực hiện:  

Việc ký lại Hợp đồng dịch vụ cấp nước thực hiện kể từ ngày ra thông báo này. 

Riêng các trường hợp sau đây, việc ký lại Hợp đồng hoàn thành trước ngày 

01/11/2022: 

- Khách hàng cá nhân, hộ gia đình sử dụng nước sạch cho 02 mục đích 

phải điều chỉnh hạn mức cho đối tượng "Sinh hoạt hộ dân cư" từ 30m3 nước sử 

dụng đầu tiên xuống 20m3 cho mục đích sinh hoạt. 

- Khách hàng có thay đổi giữa các nhóm sử dụng nước (thay đổi mục đích 

sử dụng nước). 

2. Kính đề nghị Quý khách hàng phối hợp với các Chi nhánh Cấp nước 

trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (thông qua các Nhà máy 

nước tại địa phương) trong quá trình thực hiện nội dung trên.  

Thông tin các Chi nhánh như sau:   

- Chi nhánh Cấp nước số 1 phụ trách địa bàn thành phố Tuy Hòa; thị xã 

Đông Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Tây Hòa và xã An Chấn, huyện Tuy An 

(Điện thoại: 02573.827058). 

- Chi nhánh Cấp nước số 2 phụ trách địa bàn các huyện: Tuy An, Đồng 

Xuân; thị xã Sông Cầu và khu vực Đông Bắc Sông Cầu (Điện thoại  

02573.875358). 

- Chi nhánh Cấp nước số 3 phụ trách địa bàn các huyện Sông Hinh và 

Sơn Hòa (Điện thoại 02573.858445). 
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Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên thông báo và kính mong Quý 

khách hàng phối hợp thực hiện.  

 Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Quý khách hàng./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Công thương (b/c); 

- UBND các huyện, TX và TP (b/c); 

- Báo Phú Yên: Thông báo 02 số (ngày 20/10/2022, 

và ngày 21/10/2022); 

- Đài PTTH tỉnh (Truyền hình 03 tối các ngày 

20/10/2022, ngày 21/10/2022 và ngày 22/10/2022); 

- Đài Truyền thanh các huyện, TX, Tp (Truyền thanh 

sáng và chiều 03 ngày 20/10/2022, ngày 21/10/2022 

và ngày 22/10/2022); 

- Ban TGĐ Công ty; 

- Các CN Cấp nước (t/h); 

- Trang TTĐT Công ty; 

- Lưu: VT. 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Thuần 
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