CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC
Kính gửi:

- CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG.

Hộ gia đình (Cơ quan): .. ………………………………. .. ……………………………..
Đại diện Ông (bà): ……………………………………….. …Năm sinh :…………………
Nơi công tác: ………………………………………...………Chức vụ :………………….
Điện thoại liên hệ: ………………………...………………………………………………
Số tài khoản (nếu có): ……………………………Tại …………. ………………………..
Mã số thuế (nếu có): …………...………...MSĐVNSSD(nếu có) ………………………...
Địa chỉ: Số nhà: …………..…Ngõ…...........…..Phố:……………………….……………..
Đường: …... ………………… Tổ (thôn)……………….….Phường (xã): .............. ………
Thành phố Hà Giang.
Nay tôi làm đơn này đề nghị Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang lắp đặt hệ
thống ống nhánh và đồng hồ nước để phục vụ cho mục đích:………………………………
Địa chỉ lắp đặt:
Số nhà: …………..…..Ngõ…...........……….Phố:……………………….………………….
Đường: …... ………………… Tổ (thôn)……………….….Phường (xã): ......……………
Thành phố Hà Giang.
Cơ quan ( hộ gia đình) xin chấp hành đúng các quy định của Công ty đề ra. Rất mong
Công ty tạo điều kiện xem xét giải quyết.
Xin trân thành cảm ơn!
Hà Giang, Ngày ……… tháng……… năm 201…
Đ/D CƠ QUAN ( HỘ GIA ĐÌNH)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
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ĐƠN XIN THAY ĐỔI
TÊN HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT
Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
- Cơ quan (hộ gia đình) sử dụng nước: ...................................................................
- Đại diện là Ông (bà):.................................................- Chức vụ:……..…….........
- Địa chỉ: .................................................................................................................
Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
cho tôi được thay đổi tên Hợp đồng sử dụng nước sinh hoạt của (cơ quan) hộ gia
đình.
Lý do: ...........................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nay tôi sửa đổi tên là:...................................................................................
Tên chủ cũ là: ......................................................SĐT:…………………….
Tên chủ mới là:.....................................................SĐT:…………………...
Cam kết của (Cơ quan) hộ gia đình sử dụng nước:..................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Đề nghị Công ty xem xét làm thủ tục thay đổi tên Hợp đồng cho (cơ quan) hộ
gia đình tôi và xin cam kết thực hiện đúng theo các điều khoản đã ký trong Hợp đồng
mua bán nước máy.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Giang, ngày ........ tháng..........năm 20….
Xỏc nhận tổ dân phố hoặc chủ Hợp đồng

Người đề nghị

………………………………………………

( Ký, ghi rõ họ tên )

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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ĐƠN XIN CẮT NƯỚC,
TẠM NGỪNG SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT
Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
- Cơ quan (hộ gia đình) sử dụng nước: ...................................................................
- Đại diện là Ông ( bà):...............................................- Chức vụ:……………........
- Địa chỉ: .................................................................................................................
- Số điện thoại:…………………………………………………………………….
Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cổ phần cấp thoát nước cho
tôi được cắt nước, tạm ngừng sử dụng nước sinh hoạt tại:................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Lý do: ...........................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Cam kết của (cơ quan) hộ gia đình sử dụng nước:
Khi có nhu cầu sử dụng nước (cơ quan) gia đình tôi sẽ đến Công ty làm các thủ
tục cần thiết để đấu nối và cấp nước trở lại.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Giang, ngày ........ tháng..........năm 20….
Đội Quản lý mạng và Thu ngân
(Giải quyết nội dung đơn)

Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN XIN DI CHUYỂN
ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT
Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
- Cơ quan (hộ gia đình) sử dụng nước: ...................................................................
- Đại diện là Ông ( bà):...............................................- Chức vụ:……………........
- Địa chỉ: .................................................................................................................
- Điện thoại:…………………………….…………………………………………
Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hà
Giang cho tôi được di chuyển hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt của gia đình tại
địa chỉ: .....................................................................................................................
Lý do: ...........................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Cam kết của (cơ quan) hộ gia đình sử dụng nước:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Đội Quản lý mạng và Thu ngân
(Giải quyết nội dung đơn)

Hà Giang, ngày ........ tháng..........năm 20….
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
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ĐƠN XIN THAY ĐỔI
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT
Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
- Cơ quan (hộ gia đình) sử dụng nước: ...................................................................
- Đại diện là Ông ( bà):...............................................- Chức vụ:……………........
- Địa chỉ: .................................................................................................................
- Điện thoại:…………………………….…………………………………………
Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
cho tôi được thay đổi mục đích sử dụng nước của (cơ quan) hộ gia đình.
Lý do: ...........................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nay tôi chuyển đổi mục đích sử dụng thành:...............................................
Cam kết của (cơ quan) hộ gia đình sử dụng nước:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Đề nghị với Công ty thay đổi hợp đồng cho (cơ quan) hộ gia đình tôi cho đúng
mục đích sử dụng.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Giang, ngày ........ tháng..........năm 20……
Đội Quản lý mạng và Thu ngân

Người đề nghị

(Xác minh nội dung đơn)

(Ký, ghi rõ họ tên)
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ĐƠN ĐĂNG KÝ THANH TOÁN TIỀN NƯỚC
QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ:

1. Chủ hợp đồng sử dụng nước:
--Họ và tên:
…………………………..……………………
--Mã khách hàng: …………………………..……………………
--Địa chỉ: ……………………………………………………….…………………….………………..
- Ủy quyền cho ông/bà : ………………...…………………… là người chịu trách nhiệm
thanh toán tiền nước hàng tháng qua tài khoản mở tại ngân hàng.
2. Người thanh toán:
--Họ và tên:
…………………………..……………………
--Số tài khoản: …………………………….………… .. mở tại: Ngân hàng ………………….
….………..…………………….….………..…..………………….….………..…..………………….….……

--Số CMND: ……………..…, Ngày cấp…………..…… Nơi cấp: ……………………..….…
--Số điện thoại: …………………………..……………………
Bằng đơn đăng ký này, tôi xin đề nghị công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà
Giang chấp thuận việc thanh toán tiền sử dụng nước hàng tháng qua tài khoản ngân
hàng và đề nghị Ngân hàng ……………… ………………………………...Hà Giang
trích nợ tự động trả tiền nước khi có thông báo của công ty CP Cấp thoát nước.
Phí chuyển tiền do khách hàng sử dụng nước chi trả, được trích từ tài khoản của
người thanh toán.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với thông tin đăng ký trên./.
Hà Giang, ngày
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

tháng năm 2017

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

