
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

……………., ngày      tháng      năm 20 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG 

Hệ thống cấp nước và Đồng hồ nước. 

 

Kính gửi:  - UBND…………………… 

        - Ban giám đốc Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch . 

 

1/ Bên chuyển nhượng (Bên A): 

Họ tên: ………………………. ……… . Sinh ngày :………………. …….. 

Số CMND : ………………Ngày cấp .…/…../……Nơi cấp;…………......... 

Hiện ngụ tại số nhà :……………….Đường( Tổ, Khu ,Ấp)………………… 

Số danh bộ:…………………………… 

2/ Bên nhận chuyển nhượng (Bên B): 

Họ tên: ………………………. ……… . Sinh ngày :………………. ………. 

Số CMND : ………………Ngày cấp …./…../……Nơi cấp;…………............ 

Hiện ngụ tại số nhà :……………….Đường( Tổ, Khu ,Ấp)………………….. 

Số điện thoại:  

3/ Nội dung: 

Nay Bên A chuyển nhượng hệ thống cấp nước và  đồng hồ nước cho Bên B bao 

gồm: Các thiết bị gắn liền với đồng hồ nước tại nhà số:…………., Đường (Tổ, Khu, 

ấp) ………………. Xã:…………………….. 

Bên A sẽ không chịu trách nhiệm về việc hư hỏng các thiết bị và đồng hồ nước 

có liên quan tại căn nhà nói trên kể từ ngày ký giấy chuyển nhượng này. 

Bên B nhận hệ thống cấp nước và đồng hồ nước do Bên A bàn giao, Bên B có 

trách nhiệm quản lý, bảo quản, sử dụng và có trách nhiệm thanh toán tiền nước hàng 

tháng, chi phí thay thế, sửa chữa các thiết bị và đồng hồ nước (nếu có) và ký lại hợp 

đồng cung cấp và sử dụng nước với Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch. 

Lý do chuyển nhượng :……………………………………………………… 

Bên nhận chuyển nhượng                  Bên chuyển nhượng 

  ( Ký và ghi rõ họ tên)           ( Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

- Đính kèm: 

+ CMND Bên A&B; 

+ Giấy mua bán nhà; 

+ Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất.                                              


