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THÔNG BÁO 
V/v triển khai thu tiền nước thông qua Ngân hàng 

 
Kính gửi: Quý Khách hàng 

 

Nhằm tăng sự tiện ích cho Khách hàng, việc thực hiện thanh toán tiền nƣớc qua 

các kênh của Ngân hàng và các đơn vị thu hộ là một trong những giao dịch thuận tiện, 

hiệu quả và có nhiều ưu thế vượt trội hơn so với thanh toán truyền thống giúp cho khách 

hàng tiện lợi, linh hoạt hơn trong thanh toán cũng như tránh được rủi ro, tiết kiệm thời 

gian và nhân lực cũng như góp phầnthực hiện chủ trương của Chính phủ theoQuyết định 

số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt đề án đẩy 

mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công. 

Hiện tại, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương đã hoàn thành triển khai 

cổng thông tin hóa đơn điện tử online tại địa chỉ website: https://nuocbdg.vnpt-

invoice.com.vn/ đồng thời phối hợp với Ngân hàng, các đơn vị thu hộ thực hiện việc thu 

hộ tiền nước kể từ ngày 01/07/2018, thông qua các kênh sau: 

1. Thanh toán tiền nước qua các kênh thu hộ của ngân hàng, baogồm: 

- Thanh toán bằng ủy nhiệm chi tự động 

- Thanh toán tại quầygiao dịch thuộc các điểm giao dịch của Ngân hàng 

- Thanh toán qua Ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) 

- Thanh toán bằng ứng dụng trên di động (Mobile Banking) 

- Thanh toán tại trụ ATM của ngân hàng thu hộ. 

- Thanh toán qua website của công ty BIWASE: http://www.biwase.com.vn/ 

2. Thanh toán tiền nước qua các kênh thu hộ của các đơn vị khác ngoài ngân 

hàng: 

- Các kênh thanh toán của VIETTELPAY: Thanh toán qua Bankplus, Quầy 

giao dịch, Cửa hàng, Đại lý,… của VIETTEL. 

- Các kênh thanh toán của PAYOO: Thông qua Website của BIWASE, Cổng 

thanh toán hóa đơn Paybill, Mạng lưới điểm thanh toán của PAYOO, Ngân 
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hàng đại lý, Ứng dụng thanh toán di động và các kênh thanh toán khác do 

PAYOO hợp tác và phát triển. 

Cách thức đăng ký, sử dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng nêu trên được hướng 

dẫn chi tiết  trên website của công ty BIWASE. 

Lưu ý:Việc thanh toán qua các kênh truyền thống trước đây như: 

- Thanh toán tiền nước tại nhà cho nhân viên thu tiền nước của BIWASE (Hình 

thức này sẽ ngừng triển khai trong thời gian tới). 

- Thanh toán bằng cách nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản của khách 

hàng qua tài khoản các Xí nghiệp cấp nước (Công ty khôngkhuyến khích).  

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương rất mong nhận được sự hỗ trợ và 

hợp tác của Quý Khách hàng trong việc thực hiện thanh toán tiền nước qua các kênh thu 

hộ của ngân hàng và các đơn vị khác ngoài ngân hàng. 

Trân trọng./. 

 

         TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VP. 


