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THÔNG BÁO 

Về việc: Tạm ngưng cung cấp nước 

Để hỗ trợ Công ty TNHH xây dựng Thương mại Du lịch Hồng Đăng thực hiện công tác đấu 

nối tuyến ống thoát nước. 

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

+ Địa điểm: 

- KP1 P. Hiệp Bình Phước – TP Thủ Đức.  

+ Thời gian: 

- Từ 22 giờ 00 phút ngày 04/11/2022 (thứ sáu) đến 05 giờ 00 phút ngày 05/11/2022 (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 hoạc 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 xảy ra tình trạng nước đục. Mọi thắc mắc xin liên hệ đường dây 

nóng công ty CPCN Thủ Đức: 19001012. 

Trân trọng kính chào./. 

 

 

 

 
Nơi nhận: 

- Đài tiếng nói ND-TP.HCM; 

- Báo người lao động – Báo SGGP; 

- Báo tuổi trẻ - Báo thanh niên; 

- Phòng QLDA “để biết”; 

- Phòng TCHC “thông báo VPĐT”; 

- Phòng KDDVKH “để biết”; 

- UBND phường hiệp Bình chánh “để hỗ trợ thông báo người 

dân”; 

- Đội Cảnh sát PCCC và CNCH TP.Thủ Đức 

- Bảo vệ Sao Mai “để biết”; 

- Lưu:VT, P.QLML3. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Công Minh 
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