
                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NƯỚC 

 

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch . 

 

1.Họ tên chủ hộ: ………………………. ……… ………………………………………….. 

2.CCCD/CMND số:……………………Ngày cấp :…../……/……Nơi cấp………………. 

3.Địa chỉ thường trú: …..…………………………………………………………………… 

4.Địa chỉ gắn đồng hồ nước:……………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………. 

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

Yêu cầu gắn đồng hồ nước sử dụng nước cho mục đích: 

Sinh hoạt tư gia       CQ, HCSN     Sản xuất                KD – Dịch vụ   

Khối lượng nước sử dụng :          m3/ ngày. 

Tôi xin cam kết: 

 *Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp trong việc xây dựng nhà ở 

và đất ở của mình. 

 * Thực hiện đầy đủ các nội dung trong hợp đồng cung cấp sử dụng nước, nếu có hành vi 

sai phạm thì Công ty được quyền đơn phương chấm dứt thanh lý hợp đồng sử dụng nước. 

 

ngày…... tháng ……năm 20                                 Nhơn Trạch, ngày…... tháng ……năm 20 

    DUYỆT BAN GIÁM ĐỐC                                                              Khách hàng 

                                                                                            (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

- Đề nghị Quý khách hàng đứng tên trong phiếu đăng ký mang CCCD/CMND (bản gốc) lên ký 

hợp đồng cấp nước tại bộ phận một cửa của Công ty hoặc Nhà máy nước Đại Phước. 

- Khách hàng vẽ sơ đồ vị trí lắp đặt nước vào phía sau phiếu đăng ký này. 

 

Số hồ sơ………….…./……… 

Ngày nhận đơn:….. /…../20… 

Ngày trả KQ :……/….../20…. 
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	Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch .

