
  

    COÂNG TY COÅ PHAÀN DỊCH VỤ VÀ 

     XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ÑOÀNG NAI 

 

 

              COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

               Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc 

   Maõ soá KH :     

PHIEÁU ÑAÊNG KYÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC 
 

Kính göûi : Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai 
 

Toâi teân laø : ....................................................................................  Sinh naêm :................... 

Ñaïi dieän (CQ,DN): ........................................................................................................... . 

CCCD soá :........................................Cấp ngày: ....../......../............tại Công An: ................ 

Điện thoại: Số thứ 1:..................................Số thứ 2: ............................................................. 

Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................. 

Ñòa chæ laép ñaët nöôùc: ...................................................,đường:.......................................... 

tổ.............,khu phố:.......................,phường:......................,Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Maõ soá thueá : ........................................... Taøi khoaûn:....................................... .................  

Taïi ngaân haøng : .................................................................................................................  

Ñeà nghò ñöôïc caáp nöôùc ñeå söû duïng cho : 

Sinh hoaït  ;        CQ, HCSN  ;         Saûn xuaát  ;       Kinh doanh, dòch vuï  

- Ngành nghề chính:  ................................................................................  

- Nhu cầu khác : .......................................................................................  

Tôi xin cam kết: 

 Thanh toaùn chi phí phaùt sinh neáu coù. 

 Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc xây dựng nhà ở và đất ở của 

mình. 

 Hồ sơ lắp đặt nước không đủ điều kiện: …………………………………………………………………................ 

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

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

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

 Thöïc hieän ñaày ñuû caùc nội dung như hợp đồng cung cấp nước đã ký, nếu có hành vi sai 

phạm thì công ty được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và cúp thu hồi đồng hồ nước 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Đồng Nai,  ngaøy........ thaùng....... naêm 20.... 

NGÖÔØI ÑAÊNG KYÙ 

(kyù vaø ghi roõ hoï teân)  

 

 

 

 

*Lưu ý:  
- Phiếu đăng ký sử dụng nước và Hợp đồng cấp nước do khách hàng có nhu cầu sử dụng nước đứng tên ký, 

trong trường hợp khách hàng không trực tiếp ký hợp đồng thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác 

ký. 

- Khách hàng vẽ sơ đồ đến địa chỉ lắp đặt nước vào phía sau phiếu đăng ký này. 

- Khách hàng khi đến ký hợp đồng mang theo CCCD bản chính để đối chiếu. 

- Trong quá trình sử dụng nước nếu khách hàng thay đổi số điện thoại đã đăng ký thì phải báo cho Công ty 

bằng văn bản. 



SÔ ÑOÀ ÑEÁN ĐỊA CHỈ LẮP ĐẶT NƯỚC 
(Veõ chính xác – deã tìm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa điểm nhận biết: 

- Đối diện (địa chỉ dễ nhận biết):................................................................................... 

- Bên cạnh (địa chỉ dễ nhận biết):................................................................................. 

- Thông tin khác:........................................................................................................... 

 

Xaùc nhaän UBND Phường/ khu phố 

Cho pheùp (caét) ñaøo ñöôøng ñeå laép ñaët 

ñöôøng oáng caáp nöôùc (nếu có) 

 

 

 

 

 

Xaùc nhaän 

Söû duïng chung ñöôøng oáng caáp nöôùc 

cuûa đại diện các hộ hùn (neáu coù) 

 

 


