HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC PHÁT HÀNH BỞI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
ĐỊA CHỈ: 58 YERSIN, PHƯỜNG PHƯƠNG SÀI, TP NHA TRANG
Điện thoại: (058) 3822315 - 3828807. Fax: (058) 3810740 – 3819144
website: www.ctnkh.com.vn. - Email: support@ctnkh.com.vn

Kính gởi quý khách hàng!
Sau khi quý khách đã thanh toán đầy đủ tiền nước cho nhân viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước
Khánh Hòa, quý khách có thể vào trang thông tin điện tử của Công ty để xem lại thông tin lịch sử đã
thanh toán hoặc in ra hóa đơn để lưu trữ về sau.
Địa chỉ truy cập vào trang hóa đơn điện tử của công ty quý khách có thể vào các địa chỉ sau:
www.ctnkh.com.vn sau đó vào tiếp mục Hóa đơn điện tử.
Hoặc vào địa chỉ trực tiếp http://hoadon.ctnkh.com.vn
1. Giao diện khi vào trang hóa đơn điện tử:

Quý khách vui lòng điền thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để xem thông tin các kỳ hóa đơn sử
dụng của mình.
Xin lưu ý: Mỗi khách hàng sẽ có tên đăng nhập và mật khẩu chính là mã hợp đồng ghi trên
phiếu thanh toán của khách hàng.
2. Giao diện và chức năng khi tra cứu hóa đơn.
a. Giao diện chung:

Cài đặt tài khoản như
thay đổi thông tin email,
đ.thoại, mật khẩu…

Tra cứu hóa đơn theo
các tiêu chí tìm kiếm
khác nhau

Chức năng xem,
in ấn, hoặc tải về
máy tính lưu trữ

b. Giao diện 1 hóa đơn điện tử của khách hàng.
In hóa đơn ra giấy nộp cơ
quan thuế hoặc để lưu trữ...

Chữ ký số Công ty, xác
nhận hóa đơn này đã thanh
toán hợp lệ

c. Giao diện khi thay đổi thông tin về tài khoản:

Lưu ý: chức năng sửa thông tin
tài khoản như Họ tên, địa chỉ,
điện thoại, mã số thuế, email…
chỉ có tác dụng tham khảo trên
website, thông tin này không áp
dụng trong việc lập hóa đơn điện
tử hàng tháng của quý
khách hàng.

