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THÔNG BÁO 

Về việc: Tạm ngưng cung cấp nước 

            Để hỗ trợ Công ty TNHH Hải Hoàng Dương thực hiện công tác đấu nối bít hủy thi 

công công trình :“ Sửa chửa Ống Mục đường Phạm Văn Đồng từ đường 26 đến cầu Gò 

Dưa”. 

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức sẽ tạm ngưng cung cấp nước tại các khu vực sau: 

✓ Thực hiện công tác tại hẻm 384, hẻm 486 

+ Địa điểm mất nước:   

   -  Hẻm 384, hẻm 486 - KP9 – Phường Hiệp Bình Chánh – Tp. Thủ Đức 

+ Thời gian: Từ 22 giờ 00 phút ngày 29/6/2022 (Thứ tư) đến 05 giờ 00 phút ngày 

30/6/2022 (Thứ năm). 

✓ Thực hiện công tác tại đồng hồ 80ly toàn nhà Đất xanh 

+ Địa điểm mất nước:  

- KP9 - Phường Hiệp Bình Chánh – Tp. Thủ Đức 

+ Thời gian: 

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 30/6/2022 (Thứ năm) đến 05 giờ 00 phút ngày 

1/7/2022 (Thứ sáu). 

✓ Thực hiện công tác tại cuối tuyến CT L dưới chân cầu Gò Dưa 

+ Địa điểm mất nước:  

- KP9 - Phường Hiệp Bình Chánh – Tp. Thủ Đức. 

+ Thời gian: 

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 1/7/2022 (Thứ sáu) đến 05 giờ 00 phút ngày 2/7/2022 

(Thứ bảy). 

      Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức trân trọng thông báo đến các quý cơ quan, đơn 

vị và nhân dân trong khu vực trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ sản xuất 

và sinh hoạt trong thời gian tạm ngưng cung cấp nước, mong quý khách hàng thông cảm. 

           Sau khi mở nước trở lại có thể sẽ xảy ra tình trạng nước đục. Mọi  thắc mắc xin liên 

hệ đường dây nóng công ty CPCN Thủ Đức: 19001012.  

 

 
 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Các phòng, ban (để biết); 

- UBND phường “ như trên”; 

- Phòng Cảnh Sát PCCC Quận TĐ; 

- Bảo vệ Sao Mai “để biết”; 

- Lưu:VT,QLML3.Quỳnh. 

 

 

 

 

                         KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Ngọc  
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