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CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2023 

THÔNG BÁO 
Về việc điều tiết mạng lưới phục vụ công tác sửa chữa tuyến ống cấp nước  

D1500 Đường Phạm Văn Đồng 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 

 Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trân trọng gửi đến Quý khách 

hàng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, và bình an.  

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc 

điều tiết mạng lưới cấp nước phục vụ công tác sửa chữa tuyến ống D1500 Đường Phạm 

Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Để phục vụ công tác, trong thời gian tiến hành thi công sữa chữa áp lực nước tại khu 

vực sẽ yếu. Cụ thể tại các khu vực sau: 

➢ Khu vực ảnh hưởng: 

- Một phần Phường 02, Q. Tân Bình khu vực cụm cảng hàng không Tân Sơn Nhất.  

- Một phần Phường 04, 13, Q. Tân Bình 

➢ Thời gian nước yếu: 

-  Từ 22h ngày 24/03/2023 đến 17h ngày 25/03/2023.       

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo đến Quý Khách hàng trong khu vực bị 

ảnh hưởng được biết để dự trữ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa sẽ cố gắng khắc phục để có nước sớm hơn thời 

gian dự kiến. Đến khi phát nước trở lại, trường hợp khu vực hoặc hộ dân có hiện tượng 

nước có màu vàng cục bộ đề nghị Quý khách hàng liên hệ hotline 1900.6489 để được hỗ 

trợ giải quyết. 

Trân trọng kính chào./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc “để báo cáo”; 
- Phòng – Đội Công ty “để biết”; 

- Lưu: VT.  

 

 

 


