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

BẢN CAM KẾT
Lắp đặt đường ống cấp nước phân phối cho các hộ hùn.
Kính gửi: - Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch .
- UBND Thị trấn / Xã :
Tôi tên: ………………………. ……….. . Sinh ngày :……………………
Số CCCD/ CMND : ………………Ngày cấp .…/.../……Nơi cấp………..
Hộ khẩu thường trú :……………….Đường( Tổ, Khu, Ấp)……………….
……………………………………………………………………………...
Địa chỉ đấu nối ống nhánh:…………………………………………….......
……………………………………………………………………………..
Điện thoại:………………………
Hiện nay, tại khu vực chúng tôi chưa có đường ống cấp nước.Tôi đại diện
cho các hộ có tên sau đây (Đính kèm danh sách). Đề nghị Công ty Cổ phần Cấp
nước Nhơn Trạch khảo sát, lập bảng chiết tính hoặc dự toán.
Kính đề nghị Khu (ấp), UBND Thị trấn/xã …………… chấp thuận cho
các hộ chúng tôi được cắt, đào đường để thực hiện công tác thi công lắp đặt
đường ống cấp nước. Chúng tôi xin cam kết :
- Thanh toán các chi phí lắp đặt đường ống nhánh đấu nối với mạng lưới
cấp nước của Công ty.
- Sau khi thi công xong sẽ cam kết hoàn trả mặt bằng theo hiện trạng ban
đầu.
- Thực hiện nghiêm chỉnh nội dung hợp đồng cung cấp và sử dụng nước
đã ký kết.
- Trong quá trình sử dụng chúng tôi cam kết phối hợp với Công ty để đấu
nối phát triển các khu dân cư lân cận và các hộ dân khác có nhu cầu. Sau thời
gian 5 năm, chúng tôi bàn giao toàn bộ đường ống hộ hùn này cho Công ty toàn
quyền sở hữu sử dụng để đấu nối cho người dân có nhu cầu sử dụng nước. Nếu
chúng tôi không thực hiện đúng cam kết, Công ty có quyền thực hiện cúp nước
toàn hệ thống này.
Nhơn trạch, ngày
tháng
năm 20…
Xác nhận
Người đại diện
của UBND Thị trấn, Xã
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