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

PHIẾU YÊU CẦU
ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC NƯỚC SINH HOẠT
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
Tôi tên:.......................................................................................................................................................................................... Số ĐT:.....................................................................................
Cư ngụ tại: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hiện sử dụng đồng hồ nước danh bộ số: .......................................................................................... Hợp đồng số:....................................................
Địa chỉ đặt đồng hồ nước: ...........................................................................................................................................................................................................................................
Mục đích sử dụng nước: SINH HOẠT

SẢN XUẤT

DỊCH VỤ

Định mức nước sinh hoạt đã được cấp: .........................................................................................m3/tháng.
Hiện nay số hộ sử dụng chung đồng hồ nước: ...................................................................số nhân khẩu: ........................................................
(trong đó có:................................................ nhân khẩu thường trú và: .................................................... nhân khẩu tạm trú dài hạn)
Tổng số định mức nước sử dụng: ......................................................................... m3/tháng (tiêu chuẩn: 4m3/người/tháng).
Riêng đối với các trường hợp người tạm trú (KT3) được cấp định mức nước, sau 12
tháng kể từ ngày đăng ký, tôi sẽ liên hệ trực tiếp tại Công ty để đăng ký lại định mức nước.
Nếu tôi không liên hệ, Công ty sẽ điều chỉnh giảm định mức nước của những người tạm trú
dài hạn vào kỳ hóa đơn tiền nước kế tiếp. Tôi không khiếu nại và đồng ý thanh toán hóa đơn
tiền nước đã được lập có định mức nước bị cắt giảm.
Trân trọng kính chào.
Xác nhận của nhân viên

TP. Hồ Chí Minh, ngày...........tháng...........năm..........
NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đính kèm theo đơn:
- Bản sao hoá đơn tiền nước mới nhất;
- Sao y bản chính Hợp đồng thuê nhà ở (nếu có);
- Sao y bản chính sổ hộ khẩu/sổ tạm trú dài hạn,
bao gồm tất cả các nhân khẩu hiện có
(một hay nhiều sổ nếu có sử dụng chung 01 đồng hồ nước)

