




HƯỚNG DẪN  

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN NHẮN THÔNG BÁO TIỀN NƯỚC 

QUA ZALO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ 

 

Bước 1: Tải và cải đặt Zalo trên thiết bị di động. 

Bước 2: Sau khi đăng nhập (hoặc đã đăng ký sử dụng tài khoản Zalo cá nhân) 

Cách 1: 

- Tìm kiếm từ khóa “QTWACO”  

hoặc “Công ty Cổ phần nước sạch 

Quảng Trị”.  

- Chọn trang “Công ty Cổ phần nước 

sạch Quảng Trị” (có dấu tích vàng)  

 

Cách 2: 

Sử dụng chức năng quét mã code QR 

trên ứng dụng Zalo, sau đó quét mã 

QR dưới đây:  

  

 

Bước 3: Ấn chọn Quan tâm. 

 

 



 

Bước 4: Chọn Đăng ký dịch vụ Zalo. 

 

Cách 1: 

Chọn “Đăng ký dịch vụ Zalo” trên 

thanh công cụ của trang Zalo OA. 

 

 

 
 

- Nhấn vào mục “Quản lý danh sách 

khách hàng đăng ký theo dõi” 

`  

 

 

 

Cách 2:  

Nhắn cú pháp trên mục tin nhắn của 

trang Zalo OA: 

DK<mã khách hàng> 

 

 

 



 

- Nhập “Mã khách hàng” (là mã gồm 6 

ký tự số có sẵn trên Giấy báo, Biên 

nhận thanh toán tiền nước, Hóa đơn 

điện tử  hoặc thể hiện trong tin nhắn 

SMS thông báo tiền nước hàng tháng) 

 

 

- Nhấn “Thêm mới” hoặc “Xóa” mã 

khách hàng khỏi danh sách theo dõi 

 

 

 

 

 

 



 

- Màn hình đăng ký thàng công. 

 

Bước 5: Sử dụng các dịch vụ chức năng đang có sẵn trên Zalo OA. 

Sau khi đăng ký thành 

công, chọn mục Tra cứu 

tiền nước để xem thông 

tin tiền nước. 

Thông báo tiền nước 

gồm Thông tin khách 

hàng và Thông tin 3 

kỳ(tháng) hóa đơn gần 

nhất của KH. 

Giao diện kết quả tra 

cứu khi chưa đăng ký 

nhận thông báo tiền 

nước. 

   
 

 Lưu ý: MÃ KHÁCH HÀNG là mã gồm 6 chữ số trên phiếu báo tiền nước 

hoặc trên tin nhắn tiền nước hàng tháng. Trên cùng 1 tài khoản Zalo có thể đăng 

ký nhận thông báo tiền nước của nhiều Mã khách hàng khác nhau. 

 

 


