CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ
LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC PHÂN PHỐI CHO CÁC HỘ HÙN

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;
- UBND Phường/xã .................................................
Tôi tên là: ……………………………………………………………………….
CMND số: …………………………Cấp ngày :………../………..../…………...
Tại công an:……………………….Điện thoại:………………………………….
Thường trú tại địa chỉ:…………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
Tôi đại diện cho……..... hộ (đính kèm danh sách và sơ đồ vị trí lắp đặt) tại tổ
................khu phố/ấp............................,phường/xã.......................................thành
phố/huyện.........................................tỉnh Đồng Nai.
Hiện nay, tại khu vực chúng tôi chưa có đường ống cấp nước. Kính đề nghị
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai khảo sát, lập bảng chiết tính hoặc dự
toán. Kinh phí lắp đặt do chúng tôi trực tiếp thanh toán với Công ty.
Kính đề nghị khu phố, UBND phường/xã:…………. ……….chấp thuận cho
các hộ chúng tôi được cắt, đào đường để thực hiện công tác thi công lắp đặt
đường ống.
Chúng tôi cam kết:
- Trong trường hợp các khu lân cận có nhu cầu xin đấu nối, chúng tôi chấp
thuận để cho Công ty đấu nối vào đường ống cấp nước của chúng tôi đầu tư.
- Sau thời hạn 5 năm toàn bộ quyền quản lý, sử dụng đường ống hùn này
thuộc về Công ty quản lý để bảo trì bảo dưỡng theo quy định.
- Sau khi thi công xong sẽ cam kết hoàn trả mặt bằng theo hiện trạng ban
đầu.
- Nếu Công ty hỗ trợ một phần kinh phí lắp đặt, Công ty được quyền sử
dụng đường ống này để sửa chữa HTCN có liên quan.
Kính đề nghị Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai, Ủy ban nhân dân
phường/xã...........................thành phố/huyện..............................tỉnh Đồng Nai
quan tâm hỗ trợ cho các hộ gia đình chúng tôi sớm có nước sạch sử dụng.
XÁC NHẬN CỦA
UBND PHƯỜNG / XÃ

Đồng Nai, ngày ..... tháng .... năm 201...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN

DANH SÁCH CÁC HỘ KHÁCH HÀNG ĐỀ NGHỊ LẮP ĐẶT HTCN
TẠI TỔ ............. KP ......., PHƯỜNG / XÃ ...............................
THÀNH PHỐ/ HUYỆN..............................TỈNH ĐỒNG NAI.
STT

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

KÝ TÊN

