
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 :…………………

Số CCCD: ………………………………………...………Ngày cấp :………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………...………………………………………………

Số tài khoản (nếu có): ……………………………Tại …………. ………………………..

Mã số thuế (nếu có): …………...………...MSĐVNSSD(nếu có) ………………………...

Địa chỉ lắp đặt: 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:………………………………

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 2023
Đ/D CƠ QUAN ( HỘ GIA ĐÌNH)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



PHIẾU KHẢO SÁT
Lắp đặt đường ống cấp nước

Stt Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú

1 Lật gạch … m2

2 Lát gạch … m2

3 Đào nền láng VXM m2

4 Láng VXM m2

5 Đào nền bê tông m3

6 Đổ bê tông m3

7 Đào đất cấp III m3

8 Lấp đất cấp III m3

9 Van 1 chiều 15 cái

10 Van cửa 15 cái

11 Đồng hồ D15 cái

12 Zắc co Đồng Hồ bộ

13 Vòi vặn đồng D15 cái

14 Ống nhựa PPR D20 m

15 Đai khởi thuỷ HDPE D…...x…… cái

16 Lơ thép mạ kẽm D20x15 cỏi

17 Cút góc trơn PPR D20 cái

18 Cút ren trong PPR D20 cái

19 Măng sông ren ngoài PPR D20 cái

20 Tê trơn PPR D20x20 cái

21 Nút bịt nhựa PPR D20 cái

22 Măng sông trơn PPR D20 cái

23 Zắc co (Thép) bộ

24 Kép Inox D15 cái

25 Băng ren cuộn

26 Hộp Đồng Hồ hộp

Sơ đồ đường lắp Vị trí đặt đồng hồ
(Đồng hồ đặt ngoài nhà)

Khách hàng  cam kết  khi  xây
dựng  xong  nếu  đồng  hồ  ở
trong công trình,  khi Công ty
đến chuyển ra ngoài thì khách
hàng  sẽ  trả  toàn  bộ kinh  phí
theo dự toán do Công ty lập ra.

Cán bộ khảo sát Hà Giang, ngày……tháng…….năm 2023
Xác nhận của khách hàng



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

ĐƠN XIN THAY ĐỔI
TÊN HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang

- Hộ gia đình Ông (bà):........................................................ Năm sinh: .................

- Số CCCD ……………………..ngày cấp………..nơi cấp……………………

-Mã khách hàng sử dụng: ……………………………Seri đồng hồ……………

- Tên khách hàng ghi trên phiếu thu:......................................................................

- 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 của hộ gia đình.

Lý do: ...........................................................................................................

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

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

Nay tôi sửa đổi tên là:.............................................................................

Số điện thoại :..............................................................................................

Tên chủ Hợp đồng cũ là: ...........................................................................

Số điện thoại :........................................................................................

Mục đích sử dụng nước:..........................................................................

Đề nghị Công ty xem xét làm thủ tục thay đổi tên Hợp đồng cho hộ gia

đình tôi và tôi 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 2023

Xác nhận tổ dân phố hoặc chủ Hợp đồng cũ Người đề nghị

( Ký, ghi rõ họ tên )
………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..



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

BẢN CAM KẾT
Về việc sử dụng nguồn nước máy

Kính gửi : Công ty Cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang

Tôi tên là:…………………………………………SĐT:…………………………

Số CCCD ………………………..ngày cấp………..nơi cấp……………………

Mã khách hàng sử dụng: ………………………………Seri đồng hồ……………

Mục đích sử dụng:…………………………………………………………………

Hiện nay, gia đình tôi có đồng hồ nước mang tên:…………………………

Sử dụng tại địa chỉ:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Theo hợp đồng dịch vụ cấp nước của Công ty với gia đình vì không sử dụng

nước trong 03 tháng liên tiếp, công ty CP cấp thoát nước tỉnh Hà Giang đã tạm thời

ngừng cung cấp dịch vụ cấp nước đối với gia đình.

Nay gia đình tôi có nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt

hàng ngày.

Kính mong Công ty CP cấp thoát nước tỉnh Hà Giang đấu nối lại đồng hồ

nước cho gia đình tôi và tôi xin cam kết những nội dung sau:

- Sử dụng nước theo đúng hợp đồng đã ký với công ty;

- Sử dụng thưởng xuyên nguồn nước máy của công ty;

- Chịu mọi khoản chi phí đấu nối lại đồng hồ nếu sau khi Công ty đấu nối lại

đồng hồ mà gia đình tôi vẫn tiếp tục không sử dụng./.

Hà Giang, ngày ….tháng …..năm 2023

KHÁCH HÀNG



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

ĐƠN XIN 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):...............................................- Năm sinh:…………........

-
Số CCCD ………………..ngày cấp……………nơi cấp……………………

-
Nơi công tác: .......................................................................................................
-

Số điện thoại:…………………………………………………………………...
..

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cổ phần cấp thoát

nước cho tôi được tạm ngừng sử dụng nước sinh hoạt tại địa chỉ:……………..

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

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

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 2023

Đội Thu ngân Người đề nghị
(Giải quyết nội dung đơn) . ( 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):...............................................- Điện thoại:......................

- Địa chỉ: .................................................................................................................

-Mã KH:………...………………………………Seri đồng hồ…………………..

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát

nước Hà Giang cho người của công ty đến di chuyển hệ thống đường ống cấp

nước sinh hoạt của gia đình.

Đến địa chỉ:……………………………………………………………….

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

Lý do: ...........................................................................................................

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

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

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

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

Tôi 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 2023
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên )



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

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):...............................................- Điện thoại:………….......

- Số CCCD:…………………………………………- Ngày cấp ………………..

- Địa chỉ: .................................................................................................................

-Mã KH:………...………………………………Seri đồng hồ…………………..

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 2023

Đội Thu ngân và Quản lý mạng Người đề nghị
(Xác minh nội dung đơn) (Ký, ghi rõ họ tên)



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

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH ÁP GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH
               

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

- Đơn vị (hộ gia đình) khách hàng sử dụng nước: ................................................

- Đại diện là Ông(bà):...............................................- Chức vụ:………….......

- Địa chỉ: ................................................................................................................. 

- Số đăng ký kinh doanh…………………………………………………………..

- Số căn cước công dân:………………………………………………………….

Ngày cấp:………………..tại:……………………………………………..

- Điện thoại:………...……………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp thoát nước

tỉnh Hà Giang xem xét, tạo điều kiện cho tôi được áp dụng giá nước cho 2 mục

đích sử dụng khác nhau:

- Sinh hoạt hộ dân cư

- Kinh doanh, dịch vụ

Lý do: Gia đình gồm …….nhân khẩu cùng sinh sống sinh hoạt và kết hợp

kinh doanh dịch vụ.

Số lượng m3 sử dụng nước trung bình hàng tháng:………..m3

Giá nước đang áp dụng nước hiện tại: 100 % Kinh doanh dịch vụ

Cam kết của Đơn vị,  hộ gia đình khách hàng sử dụng nước:

Sử dụng nước đúng mục đích, cam kết các nội dung trên là đúng sự thật, chủ

động khai báo để điều chỉnh khi thay đổi mục đích sử dụng nước.

Kính đề nghị Công ty xem xét điều chỉnh áp giá tiêu thụ nước sạch theo như

mục đích được ghi ở trên. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Hà Giang, ngày ........ tháng..........năm 2023.
                                                                     

Xác nhận tổ trưởng dân phố
(Xác minh nội dung đơn)

       Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)


