CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

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 khách hàng là hộ gia đình)
Kính gửi: .....................................................................................................................
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Tôi là: .................................................................................................... Nghề nghiệp: ...............................................
KS
- Địa chỉ:(thường trú)............................................................................. Phường..................................... ......... ...
GHS
Quận..............................................................................................Tỉnh/TP:.............................................................................
- Liên hệ theo điện thoại nhà riêng: .......................................................Cơ quan: ................................
ĐT di động: ..................................................................Email:...........................................................................................................................................
Đại diện đứng tên đề nghị ............................................................................ – Công ty Cổ Phần Cấp nước Đà Nẵng
lắp đặt đồng hồ và cung cấp nước tại địa chỉ:
- Địa chỉ lắp đặt: Số nhà(Số lô,khu)...................................... Đường (KDC).........................................................................
................................................................................................................................Tổ: ........................... Khối phố: ............................................................
- Phường: ................................................................................. Quận: ..............................................................................................................................
- Hiện nay đang dùng:
+ Nước giếng:
+ Nước máy:




Chung đồng hồ nước với ông (bà): ......................................................................
.......................................................................địa chỉ:.....................................................................................................................................................
Tôi đã thanh toán đầy đủ tiền nước với: ..................................................................................................................................
(Có giấy xác nhận của ...................................................................................... hoặc Hóa Đơn Nước kèm theo)
- Mục đích sử dụng nước:
1. Cho sinh hoạt:
2. Sản xuất:





Số hộ dùng



Số người dùng



Loại hình SX: ...............................................................................................................................

3. Kinh doanh Dịch vụ
Loại hình KD – DV ...............................................................................................................
Tôi nhất trí để ..................................................................................... – Công ty Cổ Phần Cấp nước Đà Nẵng
đấu nối phát triển đường ống trước đồng hồ của tôi cho các hộ lân cận.
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng và xin cung cấp đầy đủ mọi thủ tục liên
quan cần thiết cho người khảo sát thiết kế.
Đà nẵng, ngày .............. tháng ............ năm ...........
Tên các hộ cùng đăng ký:
Khách hàng đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)
1.................................................................
2.................................................................

Ghi chú: - Đề nghị KH vẽ vị trí sơ đồ tìm nhà vào mặt sau của đơn này.
- Nơi lắp đặt đồng hồ có Giấy tờ đất và hộ khẩu (bản gốc + photo)
- Nếu nơi lắp đặt ĐH không có hộ khẩu: Giấy tờ đất và hộ khẩu (bản gốc + photo) đối với dân cư TP.Đà Nẵng hoặc
đơn xin xác nhận có nhà ở và sổ tạm trú tại nơi lắp đặt đồng hồ nước

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

