
       (Dành cho cá nhân hoặc hộ gia đình)

                                                                                                                 Số:

Kính gửi:  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;
                                                       Chi nhánh Cấp nước số ……..

Người đăng ký :…………………………………………………………………………………..
Địa chỉ đăng ký thường trú:…………………………………………………………………………...
CMND/CCCD số:……………………ngày cấp:…..............nơi cấp:….................................................
Người ký thay hợp đồng:……………………………...……………………………......
theo giấy uỷ quyền của chủ hộ ngày :………………………….……………………….……
Địa chỉ sử dụng nước : ………………………………...…………Phường( xã,thị trấn):…… Thành 
phố (Thị xã,huyện): …………………….….tỉnh Phú Yên. Điện thoại liên hệ: ……………………
Mục đích sử dụng : (Đánh dấu X vào ô chọn mục đích sử dụng)

          Hộ dân cư                      Lượng nước dự kiến sử dụng:………… m3/tháng

          Sản xuất vật chất      Loại hình sản xuất:…...... Lượng nước dự kiến sử dụng: ….....m3/tháng

          Kinh doanh, dịch vụ    Loại hình KD-DV:….....Lượng nước dự kiến sử dụng:……m3/tháng
 Đăng ký: (Đánh dấu X vào ô đăng k  ý) 
Lắp đặt mới:                                                                        Lắp đặt lại:                                                         
          
Cam kết: Khi sử dụng dịch vụ cấp nước:

   1/ Thực hiện đúng theo quy định nhà nước

   2/ Thực hiện đầy đủ những điều khoản đã ký kết trong Hợp đồng:“Dịch vụ cung cấp nước sạch”.

                                                                            ………………..ngày       tháng      năm 20……
                                                       NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ghi chú:
* Khoảng thời gian hẹn khách hàng khảo sát: ……………………….………………:……
* Đề nghị vẽ sơ đồ vị trí nơi lắp đặt đồng hồ đo nước vào mặt sau giấy đề nghị này (ghi một số nhà xung quanh ) để 
tiện việc tìm nhà khi đi khảo sát.
* Nộp kèm các hồ sơ:
               Giấy CMND/CCCD (bản sao);

               Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy phép xây dựng hoặc hợp đồng chuyển nhượng.

               Giấy xác nhận nhà ở ổn định;

                     GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH
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VỊ TRÍ NƠI LẮP ĐẶT (Khách hàng cung cấp)

   

GIẢI QUYẾT YÊU CẦU ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI
I/ SƠ Đ     Ồ MẶT BẰNG VỊ TRÍ ĐÁU NỐI                           

II/ THỎA THUẬN ĐẤU NỐI ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC:
Địa chỉ đấu nối:
Sơ đồ đấu nối theo bản vẽ thiết kế do Chi nhánh Cấp nước số…….. lập.
Kích c   ỡ đồng hồ:       mm; Đồng hồ đo nước đã được kiểm định và niêm phong.
Chi phí đấu nối đồng hồ đo nước (đánh dấu X vào ô chọn)
Công ty đầu tư: 
Khách hàng đầu tư: 
Phần chi phí khách hàng phải thanh toán:…......................................
• Chi phí lập hồ sơ, khảo sát thiết kế:….........................................
• Một phần chi phí đường ống theo thông báo đã niêm yết:…..................................................................................
 Sau khi đi khảo sát mặt bằng thực tế đề xuất như sau:…………………..................................................................
……………………………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………....................................
                                                                                     …………….. ngày…...tháng…..năm 20……
ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG                                                CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SỐ ……..
          (ký ghi rõ họ tên)                                   Nhân viên Kỹ thuật                Giám đốc Chi nhánh
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