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Kính gửi: Quý khách hàng 
              

 

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) trân trọng cảm ơn sự hợp 
tác của Quý khách hàng sử dụng nước của Dawaco trong thời gian qua. 

Do tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp 
và để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định giãn cách xã hội; 

Căn cứ Thông báo của Đối tác thu Payoo:  Tại các điểm thanh toán 
Vinmart,  Vinmart+  sẽ không phục vụ nhiều khách hàng cùng một thời điểm, 
đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm,  cụ thể như sau: 

 

 Thời gian cao điểm: 10-12h và 17-19h hàng ngày; 
 Thời gian áp dụng: từ ngày 23/04/2020 – 15/05/2020. 

 

Dawaco xin khuyến khích Quí khách hàng nên sử dung phương thức 
thanh toán tiền nước bằng thanh toán chuyển khoản online, điện tử.  

Ngoài ra, đối với những khách hàng cần phải sử dụng thanh toán  tiền mặt 
tại các quầy thu tập trung, Dawaco xin thông báo Quí khách hàng nên đến thanh 
toán tại các Quầy thu tập trung vào những khung giờ trong giờ hành chính, 
lượng khách hàng đến không quá đông, cụ thể : 

 Sáng : Từ 8h00 đến 10h00 
 Chiều : Từ 13h00- đến 16h30  Hàng ngày 
 Trong thời gian từ ngày 23/4/2020 đến 15/05/2020 

Để đảm bảo giãn cách xã hội, tránh được sự lây lan bệnh dịch Covid-19 
ngoài ý muốn.  

Dawaco xin trân trong thông báo và kính mong Quí khách hàng phối hợp 
và thông cảm. 

Xin chân thành cảm ơn./.  

                                                      Đà Nẵng, ngày 23/4/2020 

                                                BAN KINH DOANH & QHKH 

 
 

 

THÔNG BÁO 
             (Về thời gian thanh toán tiền nước tại các điểm thanh toán Vinmart và Vinmart+  

đảm bảo giãn cách xã hội theo quy định nhằm phòng tránh Dịch Covid-19) 

 


