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KẾT 

 

Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam 

Ngân hàng An Bình 

 

Ngân hàng thương mại cổ phần 

Đông Á 

Ngân hàng thương mại cổ phần 

Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 

Ngân hàng thương mại cổ phần 

Quân đội 

Ngân hàng thương mại cổ phần 

Sài Gòn Thương Tín 

Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Công thương Việt Nam 

Ngân hàng thương mại cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam 

Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng 
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PAYOO 

 AIRPAY 

 
MOMO 

 Viettel bank plus 

 ECPAY 

 
ZALOPAY 

 VNPT Pay 

 NAPAS 

 VIETTEL PAY 

  

  

  

VÍ VIỆT 

SENDO 

GRAB 



 1. Trích nợ tự động qua ngân hàng 

– Khách hàng đăng ký 1 lần duy nhất tại các ngân hàng liên kết với Công ty để ủy quyền cho 

ngân hàng thanh toán tiền nước. 

– Định kỳ hàng tháng, ngân hàng sẽ tự động trích tiền từ tài khoản của khách hàng để thanh 

toán tiền nước. Sau khi trích tiền, hệ thống ngân hàng sẽ gửi tin nhắn thông báo số dư tài 

khoản và kết quả thanh toán tiền nước (nếu quý khách có đăng ký dịch vụ SMS banking). 

– Sau khi thanh toán tiền nước, quý khách có thể tra cứu và tải bản thể hiện hóa đơn điện tử 

tại website Công ty:  http://huewaco.net.vn/ 

 

2. Thanh toán qua Internet Banking/Mobile Banking 

Khách hàng thanh toán tiền nước trực tuyến trên Website hoặc App của Ngân hàng. 

 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của quý khách tại Website hoặc App của ngân hàng trên 

máy tính hoặc điện thoại thông minh. 

Bước 2: Chọn mục “Thanh toán hóa đơn” 

Bước 3: Trong mục “Dịch vụ” Quý khách chọn “Hóa đơn tiền nước” 

Chọn “Nhà cung cấp” là Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

Bước 4: Nhập “Mã ID”: nếu quý khách chưa thanh toán tiền nước thì hệ thống sẽ hiển thị 

số tiền nước, kỳ hóa đơn chưa thanh toán của quý khách. 

– Để thanh toán Quý khách chọn mục “Xác nhận”. 

Bước 5: Quý khách xác nhận thanh toán, giao dịch thành công hệ thống ngân hàng sẽ tự 

động chuyển tiền nước mà khách hàng thanh toán vào tài khoản của Công ty CP Cấp nước 

Thừa Thiên Huế. 

 

– Sau khi thanh toán tiền nước, quý khách có thể tra cứu và tải bản thể hiện hóa đơn điện tử 

tại website Công ty: http://huewaco.net.vn/ 

 

3. Thanh toán qua ATM 

– Khách hàng có tài khoản tại ngân hàng liên kết với Công ty, đăng ký phát hành và sử dụng 

thẻ. Khách hàng đưa thẻ vào máy ATM, nhập mã PIN, sau đó chọn “thanh toán hoá đơn”, 

chọn dịch vụ thanh toán “nước”, màn hình hiện ra các nhà cung cấp. Chọn nhà cung cấp 

“Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế”. Nhập mã ID khách hàng và chọn “Đồng ý” (mã 

ID khách hàng gồm 6 số). Sau đó thông tin về hoá đơn của khách hàng sẽ được hiển thị trên 

màn hình ATM. Khách hàng nhấn nút chọn hoá đơn thanh toán theo số thứ tự tương ứng, 

chọn “Thanh toán” để hoàn tất quá trình thanh toán tiền nước và nhận hoá đơn thanh toán từ 

ATM. 

– Sau khi thanh toán tiền nước, quý khách có thể tra cứu và tải bản thể hiện hóa đơn điện tử 

tại website Công ty: http://huewaco.net.vn/ 

4. Thanh toán tại phòng giao dịch Ngân hàng. 

– Khách hàng đến các phòng giao dịch của các ngân hàng để thực hiện chuyển tiền mặt hoặc 

chuyển khoản (mang theo Thông báo tiền nước/tin nhắn có mã khách hàng) 

http://huewaco.net.vn/
http://huewaco.net.vn/
http://huewaco.net.vn/


 

– Nhân viên ngân hàng sẽ kiểm tra trực tiếp trên hệ thống số tiền nước của quý khách để thu 

tiền và in gửi phiếu thu hoặc phiếu chuyển khoản của ngân hàng cho khách hàng. 

 

(Trường hợp chuyển khoản, phiếu chuyển khoản cần ghi chính xác Mã khách hàng, số tiền 

thanh toán. Tiền nước Quý khách thanh toán chỉ được cập nhật trên hệ thống khi khách hàng 

ghi chính xác Mã khách hàng và số tiền nước theo thông báo/tin nhắn của Công ty). 

 

– Sau khi thanh toán tiền nước, quý khách có thể tra cứu và tải bản thể hiện hóa đơn điện tử 

tại website Công ty: http://huewaco.net.vn/ 

 

http://huewaco.net.vn/


PAYOO 

Với ứng dụng Payoo, người dùng có thể: 

 Thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, truyền hình, internet, tài chính. 

 Topup (nạp tiền trực tiếp vào điện thoại), mua mã thẻ điện thoại với chiết khấu cao 

 Tìm điểm giao dịch gần nhà (trong trường hợp Ví hoặc tài khoản ngân hàng của bạn 

không đủ số dư để thực hiện giao dịch). 

 Tự động thanh toán khi hóa đơn phát sinh cước. 

Đặc biệt, ứng dụng Payoo đã liên kết với nhiều ngân hàng, đa dạng hóa phương thức thanh 

toán cho người dùng. Bạn có thể sử dụng thẻ ATM nội địa hoặc dùng thẻ quốc tế 

Mastercard, Visa để thanh toán. 

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng: 

Bước 1: Vào kho ứng dụng (Android hoặc iOS) 

Bước 2: Tìm và tải ứng dụng Payoo về máy 

Hoặc scan QR CODE 

 

Linh tải trực tiếp 

+ iOS: https://itunes.apple.com/us/app/id977004309 

+ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.payoo 

Bước 3: Mở ứng dụng và thực hiện thanh toán 1 hóa đơn bất kì (điện, nước, điện thoại, 

truyền hình, internet, tài chính) 

Bước 4: Ứng dụng thông báo giao dịch thành công, hệ thống sẽ gửi topup 50.000 VNĐ vào 

điện thoại của bạn đã nhập hoặc số điện thoại đăng ký của Ví điện tử. 

https://itunes.apple.com/us/app/id977004309
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.payoo


Lưu ý: 

 Mỗi thuê bao điện thoại chỉ nhận khuyến mại 1 lần (khuyến mại có thể thay đổi theo 

từng chương trình). 

 Mỗi thiết bị chỉ nhận khuyến mại 1 lần. 

 Không áp dụng cho giao dịch mua mã thẻ và nạp topup. 

 Số điện thoại di động nhập khi thanh toán là số điện thoại nhận khuyến mại. 

 Đối với hình thức thanh toán bằng Ví điện tử, khuyến mại sẽ được nhận qua số điện 

thoại của Ví. Các Ví chưa có số điện thoại vui lòng cập nhật trước khi thanh toán để 

nhận khuyến mại. 

 Đối với các khách hàng cung cấp số điện thoại là thuê bao trả sau: 

 Nếu thanh toán thành công trước 17:00 các ngày thứ 2 đến thứ 6, khách hàng sẽ nhận 

được topup vào khoảng từ 17:00 – 18:00 cùng ngày. 

 Nếu thanh toán thành công sau 17:00 ngày thứ 6, trong ngày thứ 7 và chủ nhật, khách 

hàng sẽ nhận được topup vào khoảng từ 17:00 – 18:00 ngày thứ 2 tuần tiếp theo. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 1900 5454 78 

 

 

  



HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC 

(HueWACO) QUA VÍ AIRPAY 

1. Tải ứng dụng: 

- IOS        : Vào App Store  ->  từ chìa khóa “Ví điện tử Airpay”  -> Cài đặt 

- Android: Vào CH play  ->  từ chìa khóa “Ví điện tử Airpay” -> Nhận 

2. Cài đặt Ví Momo: 

- Bước 1: Nhập số điện thoại 

- Bước 2: Nhập mã xác thực (được gửi qua tin nhắn điện thoại) 

- Bước 3: Vào “Ví Tiền” -> “Thêm liên kết” -> “Tài Khoản Ngân Hàng” (điền 

thông tin cần thiết của từng ngân hàng) 

- Bước 4: Hoàn thành đăng ký 

 

 

 



 

3. Thanh toán tiền nước dễ dàng qua các bước 

- Bước 1: Chọn "Hóa đơn" 

- Bước 2: Chọn "Nước" 

- Bước 3: Chọn “Nước Thừa Thiên Huế” 

- Bước 4: Nhập mã ID khách hàng (được gửi trên tin nhắn điện thoại hoặc giấy 

thông báo)               kiểm tra lại thông tin và số tiền cần thanh toán. 

- Bước 5: Nhấn “Xác nhận”          chọn nguồn và “Thanh toán”. 

 

 

 



 

 Bước 1    Bước 2   Bước 3 

 

  Bước 4     Bước 5 

 

 

 

 

 



Điều khoản 

Các lưu ý khi tham gia chương trình: 

 Chỉ áp dụng cho khách hàng đã thực hiện liên kết ngân hàng trước khi giao dịch. Không 

áp dụng cho thẻ tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard, JCB credit...) 

 Mỗi Khách hàng chỉ được khuyến mại 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra 

khuyến mại. 

 KHÔNG áp dụng khuyến mãi khi khách hàng liên kết Ví điện tử AirPay với thẻ ảo 

 KHÔNG áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác 

 Các hành động cố tình thanh toán nhiều giao dịch để nhận khuyến mại, bao gồm việc sử 

dụng nhiều số điện thoại, nhiều thiết bị, v.v đều bị xem là vi phạm thể lệ. 

Điều khoản chung 

 Chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách khuyến mại hoặc vào hạn cuối của chương 

trình, tùy vào sự kiện nào đến trước nhất. 

 Công ty Cổ phần phát triển Thể thao điện tử Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) có 

quyền từ chối trao thưởng một phần hoặc toàn bộ, thu hồi giải thưởng trong trường hợp nghi 

ngờ hoặc phát hiện các trường hợp bao gồm việc người dùng có gian lận để trục lợi, vi phạm 

thể lệ, lỗi hệ thống, lỗi người dùng, v.v. 

 Các khiếu nại liên quan đến chương trình phải được gửi tới Công ty Cổ phần phát triển 

Thể thao điện tử Việt Nam trong vòng 60 ngày kể từ khi phát sinh lỗi. Sau thời hạn này, 

Công ty không tiếp nhận các khiếu nại. 

 Điều khoản chung của chương trình khuyến mại này là 01 phần thống nhất với Điều 

khoản sử dụng ví AirPay. 

 Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ tổng đài AirPay 

Việt Nam qua số điện thoại 1900 6906 

 
 



VIETTEL BANK PLUS 

 

 



 

 
  



 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA ỨNG DỤNG MOMO 

1. Tải ứng dụng: 

- IOS       : Vào App Store  ->  từ chìa khóa “Ví Momo”  -> Cài đặt 

- Android: Vào CH play  ->  từ chìa khóa “Ví Momo” -> Nhận 

2. Cài đặt Ví Momo: 

- Bước 1: Nhập số điện thoại 

- Bước 2: Nhập mã xác thực (được gửi qua tin nhắn điện thoại) 

- Bước 3: Tạo mật khẩu (tạo mk 6 số để bảo vệ an toàn Ví momo của bạn) 

- Bước 4: Nhập thông tin (nhập họ và tên, nhập email) 

- Bước 5: Chọn xác nhận để hoàn thành đăng ký momo 

- Bước 6: Nhập mã giới thiệu “HueWACO”         Liên kết ngân hàng với ví 

Momo         nạp tiền vào ví Momo          nhận ngay 100.000đ 

 

 



 

 



3. Nạp tiền vào ví: (liên kết ngân hàng hoặc nạp tiền tại điểm Nạp/rút) 

a) Liên kết ngân hàng:  Để thực hiện thanh toán các hóa đơn, khách hàng 

cần liên kết tài khoản ngân hàng để thanh toán.  

- Ngân hàng liên kết ví momo (18 ngân hàng) 

- Ngân hàng chỉ hỗ trợ nạp tiền ( 17 ngân hàng) 

- Thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Mastercard, JCB) 

Cách liên kết ngân hàng Vietcombank: 

 

Cách liên kết ngân hàng Vietinbank: 

 

Tùy từng ngân hàng, các bước thực hiện sẽ khác nhau, xin tham khảo đường 

link bên dưới để thực hiện:  

https://momo.vn/huong-dan/lien-ket-ngan-hang-ctgr67 

 

b) Nạp tiền tại điểm Nạp/rút (miễn phí nạp tiền tại hơn 5.000 điểm) 

https://momo.vn/huong-dan/lien-ket-ngan-hang-ctgr67


 

4. Thanh toán tiền nước dễ dàng qua các bước: 

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản và chọn “Thanh toán Nước” 

- Bước 2: Chọn hóa đơn cần thanh toán. Ví dụ: Nước Thừa Thiên Huế 

- Bước 3: Nhập mã ID khách hàng và kiểm tra thông tin nợ 

- Bước 4: Có thể Chọn nguồn nạp từ Ví MoMo hoặc các ngân hàng đã liên 

kết với MoMo để thực hiện thanh toán  

- Bước 5: Chọn "Xác nhận" để hoàn tất thủ tục thanh toán. 

   

Đăng nhập Chọn Thanh toán nước Chọn Nước T.T Huế 



     

Nhập Mã khách hàng > 

Nhấn Tiếp tục 

Nhấn Thanh toán Chọn Nguồn Tiền >  

Nhấn Thanh toán 

   

Thanh toán thành công Thông báo thanh toán thành 

công 

Lịch sử GD thành công 

Tham khảo thêm: 

 Website: www.momo.vn   

 Hotline: 028.3991 7199 – 1900 54 54 41 

 Facebook: www.facebook.com.vn/vimomo   

 Chương trình ưu đãi từ ví MoMo: https://momo.vn/tin-tuc/khuyen-mai 



http://www.momo.vn/
http://www.facebook.com.vn/vimomo
https://momo.vn/tin-tuc/khuyen-mai


Viettelpay 
1. Thanh toán qua ứng dụng Bankplus (là dịch vụ hợp tác giữa Viettel và ngân 

hàng), Viettelpay: 

 - Bước 1: Khách hàng tải ứng dụng Bankplus, Viettelpay về điện thoại di động (Áp dụng 

với tất cả các mạng Viettel/ Mobifone/ Vinaphone/ Vietnam mobile)          đăng ký ứng dụng 

 



- Bước 2:  Để thanh toán tiền nước, khách hàng đăng nhập Bankplus/ Viettelpay                        

chọn “Hóa đơn”          chọn “Tiền nước”          Chọn tỉnh/thành phố “Tỉnh Thừa Thiên Huế”          

Chọn nhà cung cấp “Nước Huế”           Nhập mã ID khách hàng (được gửi trên tin nhắn 

điện thoại hoặc giấy thông báo)          kiểm tra lại thông tin          Xác nhận mã OTP được 

gửi về trên điện thoại           Xác nhận thanh toán           Kết thúc giao dịch. 

 

Sau khi thanh toán tiền nước, quý khách có thể tra cứu và tải bản thể hiện hóa đơn 

điện tử tại website Công ty:  http://huewaco.net.vn/ 
 

2. Thanh toán tại các điểm thu của Viettelpay trên toàn quốc: Các cửa hàng, điểm cung 

cấp dịch vụ viễn thông… 

 Khách hàng đến các điểm thu của Viettelpay để thực hiện thanh toán tiền nước (mang 

theo Thông báo tiền nước/tin nhắn có mã ID khách hàng). 

 Thu ngân viên sẽ kiểm tra trực tiếp trên hệ thống số tiền nước của quý khách để thu 

tiền và in gửi biên nhận/phiếu thu cho khách hàng. 

 Sau khi thanh toán tiền nước, quý khách có thể tra cứu và tải bản thể hiện hóa đơn 

điện tử tại website Công ty: http://huewaco.net.vn/ 

 

 

http://huewaco.net.vn/
http://huewaco.net.vn/


Hướng dẫn thanh toán hóa đơn tiền nước qua ứng dụng 

ZaloPay 

1. HƯỚNG DẪN TẢI VÀ ĐĂNG KÝ ZALOPAY 

    Tải ứng dụng ZaloPay trên CH Play hoặc App Store với từ khóa “ZaloPay”  

      “Đăng nhập với Zalo” 

 
 

2. HƯỚNG DẪN LIÊN KẾT NGÂN HÀNG VỚI ỨNG DỤNG ZALOPAY 
   -  Đăng nhập vào ứng dụng ZaloPay, và tại giao diện chính của ứng dụng chọn “Ngân 

hàng”. 

    Lưu ý: Tài khoản ngân hàng đã đăng ký internet banking mới sử dụng được 

 Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng ZaloPay, và tại giao diện chính của ứng 

dụng chọn “Ngân hàng”.  

 
 



 Bước 2: Chọn Thêm liên kết  

 Bước 3: Chọn Ngân hàng muốn liên kết. Ví dụ Vietcombank.  

 
 

 Bước 4: Đọc kỹ thông tin, nhấn vào Liên kết ngay, điền thông tin thẻ/tài khoản 

ngân hàng theo yêu cầu.  
 



 
Lưu ý: - Phải đăng ký internet banking tại ngân hàng Vietcombank để nhận được 

thông tin tài khoản bao gồm Tên đăng nhập và mật khẩu. 

           - Đăng nhập không thành công quá 5 lần sẽ bị khóa tài khoản.  

Như vậy là liên kết thành công. Tuy nhiên, để tiện cho việc thanh toán, đặc biệt là 

thanh toán đúng hạn các hóa đơn (tiền nước, tiền điện, internet,…) thì bạn phải nạp 

tiền vào tài khoản ZaloPay, sau đây là hướng dẫn sử dụng nạp tiền vào ZaloPay. 
 

 

3. HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO ZALOPAY 
    Từ giao diện chính, nhấn vào “Số dư”, sau đó chọn “Nạp tiền”. 

 

 Bước 1: Từ giao diện chính, nhấn vào “Số dư”, sau đó chọn “Nạp tiền”. 

 
 Bước 2: Chọn thẻ ngân hàng để nhận tiền trong danh sách thẻ đã liên kết. 



 
 Bước 3: Nhập Mật khẩu thanh toán xác nhận giao dịch. Như vậy là Rút tiền 

Thành công. Và khi rút tiền qua các ngân hàng đã kết nối, bạn có thể sẽ nhận 

được tiền ngay trong tài khoản ngân hàng nếu rút trong giờ hành chính. Có thể 

sẽ sang đầu tuần nếu bạn rút cuối tuần nhé. Ngoài ra, đôi khi có thể do sự cố về 

tin nhắn, nên ngân hàng sẽ không gửi tin nhắn thông báo đến bạn, lúc đó bạn 

nên đăng nhập vào tài khoản ngân hàng để kiểm tra số dư chính xác nhất. 
 

 

4. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC 

     

 Bước 1: Thêm hóa đơn tiền nước mới. Tại giao diện chính của ứng dụng, bạn chọn 

vào hình “Nước”. 



 
 

 Bước 2: Chọn nhà cung cấp dịch vụ, chọn:  “Cấp nước Huế”. 

 



 Bước 3: Nhập vào ID Khách hàng (được gửi trên tin nhắn điện thoại hoặc giấy 

thông báo). Nhấn “Tiếp tục” để xem thông tin và thanh toán. 

 

 

 Bước 4: Chọn Tài khoản để Thanh toán. Nếu số dư tài khoản ZaloPay không đủ, bạn 

nhấn chọn “Nguồn tiền khác” sau đó tiến hành các bước tương tự như hướng dẫn 

Nạp tiền vào ZaloPay. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Thanh toán hoá đơn nước dễ dàng, tiện lợi qua Ví điện 

tử GrabPay by Moca 

Từ nay, bạn có thể sử dụng Ví điện tử GrabPay by Moca để thanh toán hoá đơn điện, 

nước, điện thoại trả sau một cách thuận tiện. 

Đặc quyền khi thanh toán hoá đơn qua Ví điện tử GrabPay by Moca 

 Thanh toán siêu tiện: Thanh toán tiện lợi không lo tiền mặt, không cần đến điểm giao 

dịch. 

 Giao dịch siêu nhanh: Thanh toán nhanh gọn, không phải xếp hàng chờ đợi hay thực 

hiện thao tác chuyển khoản phức tạp. 

 Nhận quà siêu đã: Nhiều ưu đãi và đặc quyền hấp dẫn sẽ được bật mí trong thời gian 

tới. 

 HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA ỨNG DỤNG GRABPAY 

1. Tải ứng dụng: 

- IOS       : Vào App Store  ->  từ chìa khóa “Grab”  -> Cài đặt 

- Android: Vào CH play  ->  từ chìa khóa “Grab” -> Nhận 

2. Cài đặt ứng dụng Grab: 

- Bước 1: Nhập số điện thoại 

- Bước 2: Nhập mã xác thực (được gửi qua tin nhắn điện thoại) 

- Bước 3: Nhập thông tin (nhập họ và tên, nhập email) 

- Bước 4: Chọn “tiếp tục” để hoàn thành đăng ký. 

- Bước 5: Kích hoạt ví 



 

 

 

 

3. Thanh toán tiền nước qua ví Moca 

- Bước 1: Chọn “Hóa đơn” 



- Bước 2: Chọn “Cap nuoc Hue” 

- Bước 3: Nhập mã ID khách hàng (được gửi trên tin nhắn điện thoại hoặc 

giấy thông báo)               kiểm tra lại thông tin và số tiền cần thanh toán. 

- Bước 4: Chọn “xác nhận” để thanh toán . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thanh toán hoá đơn nước dễ dàng, tiện lợi qua ứng 

dụng Sendo 

1. Cài đặt ứng dụng Sendo: 

- Bước 1: Tải ứng dụng 

 IOS       : Vào App Store  ->  từ chìa khóa “Sendo”  -> Cài đặt 

 Android: Vào CH play  ->  từ chìa khóa “Sendo” -> Nhận 

 



- Bước 2: Đăng ký. 

 Vào “Tài khoản”               “Đăng ký”                “Đăng ký ngay” 

            “Nhập Email hoặc số điện thoại”                nhập mã xác nhận (được 

gửi trên điện thoại)                 điền “ Họ và tên”, “Mật khẩu” 

 

 



- Bước 3: Liên kết Ví SenPay 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thanh toán tiền nước qua liên kết ví SenPay 

- Bước 1: Chọn “Thanh toán hóa đơn” 

- Bước 2: Chọn “HĐ Nước”           chọn nhà cung cấp “Cấp nước Huế”,                 

nhập mã ID khách hàng (được gửi trên tin nhắn điện thoại hoặc giấy 

thông báo)           “kiểm tra hóa đơn” kiểm tra lại thông tin và số tiền 

cần thanh toán. 

- Bước 3: Chọn phương thức thanh toán           “Thanh toán” 



Thanh toán hoá đơn nước qua ứng dụng Ví Việt 

- Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng 

- Bước 2: Đăng ký tài khoản Ví Việt 

- Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản 

- Bước 4: Thanh toán hóa đơn tiền nước HueWaco 

 

 

 



Thanh toán hoá đơn nước qua Ví Edong 

- Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng 

 

- Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản 

 

- Bước 3: Thanh toán hóa đơn tiền nước HueWaco 

 

 


