Số CV của đơn vị

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ SỬ DỤNG NƯỚC
(Dành cho cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức)
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Kính gửi: ....................................................................................................................

Tên đơn vị là: ......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

Số ĐT: ................................................Fax: ............................................ Email:.............................................................................................
Đề nghị ................................................................................................ thuộc Công ty Cổ Phần Cấp nước Đà Nẵng
lắp đặt đồng hồ và cung cấp nước cho đơn vị chúng tôi hoặc .......................................................................
......................................................................................................................................................................... (thuộc đơn vị chúng tôi )
- Số nhà (Số lô, khu): .........................đường: (KDC) ........................................................................................................
- Tổ: ...................Phường: ............................................................. Quận:................................................................................................
- Tình trạng dùng nước hiện nay:



Chưa có
- Mục đích sử dụng:

Nước giếng



Nước máy



 Số người dùng Lượng nước dùng m /ngày
2. Hoạt động sản xuất vật chất  Lượng nước dùng
m /ngày
 Lượng nước dùng m /ngày
3. Kinh doanh dịch vụ
(Ghi chú: Lắp đặt đồng hồ nước dùng để kinh doanh Khách sạn Nhà hàng
1. C.quan H.chính sự nghiệp

.........

................

................

3

3
3

- Khách sạn ...............sao, ...............phòng;
- Lưu lượng ...............m3/ngày, bể chứa ................m3.
Chúng tôi sẽ đồng ý để .......................................................................– Công ty Cổ Phần Cấp nước ĐN
đấu nối phát triển đường ống trước đồng hồ của chúng tôi cho các hộ lân cận.
Đà Nẵng, ngày ........... tháng ........... năm...............
Khi làm việc liên hệ với:
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)
Ông (bà): .........................................................................
Chức vụ, đơn vị ........................................................
ĐT bàn: ..............................................................................
ĐT di động: ....................................................................

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VẼ SƠ ĐỒ TÌM NHÀ

PHẦN KHẢO SÁT
Hôm nay, ngày ………….tháng ………..năm 20..…….
Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm có:
- Đại diện Xí Nghiệp Cấp nước ………………………………………..:
+ Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Đại diện khách hàng:
+ Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………............................................................................
Sau khi khảo sát, chúng tôi cùng thống nhất vị trí lắp đặt đồng hồ như hình vẽ bên
Nhân viên khảo sát

Đại diện khách hàng

