
Mẫu (HỘ GIA ĐÌNH) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                 Hòa Bình, ngày ……  tháng …… năm 202…

ĐỀ NGHỊ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NƯỚC SẠCH

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước Sạch Hòa Bình
Địa chỉ: Tổ 2 - Phường Tân Thịnh - TP Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 19003028

KHÁCH HÀNG KÊ KHAI ĐÚNG VÀ ĐẦY ĐỦ THEO NHỮNG MỤC DƯỚI ĐÂY:

Chủ hộ (hoặc KH SD nước): ………………………………….... Điện thoại: …………….
Địa chỉ đề nghị cấp nước: Số nhà: ………….... Ngách: ………….. Ngõ: …........…….……
Đường phố, Khu ĐT (xóm, thôn, tổ): ………………………….……….…………………...
Phường (xã, thị trấn): ……………………….…………………. Quận (huyện): …………..

Đăng ký: Lắp đặt mới:          Tách hộ:            Lắp đặt lại: 
Đang sử dụng chung đồng hồ, Tên chủ hợp đồng dùng chung:
Số người sử dụng: …………….….. Lượng nước dự kiến sử dụng là: …..…………… m3/tháng

Mục đích sử dụng: Sinh hoạt (SH):   Sản xuất (SX):   Kinh doanh dịch vụ (KDDV):
*Đơn vị cấp nước và khách hàng cam kết (theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, Nghị

định số 124/2011/NĐ-CP, Thông tư 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT, Văn bản hợp nhất
số 12/VBHN-BXD ngày 27/4/2020; QĐ số 383/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình ngày 03/03/2022).
- Khách hàng đề nghị bằng văn bản vì lý do chính đáng tạm thời không có nhu cầu sử dụng
nước trong một thời gian nhất định nhưng không chấm dứt hợp đồng thì Đơn vị cấp nước sẽ tạm
đóng nguồn, ngừng cấp nước. Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng nước trở lại thì thông báo cho
Đơn vị cấp nước bằng văn bản, đơn vị cấp nước sẽ mở lại nguồn cấp nước. Chi phí đóng, mở
nguồn khách hàng thanh toán theo dự toán.
- Khách hàng nhất trí: Đã hiểu và thực hiện đầy đủ mọi quy định; quy chế hiện hành về lắp đặt,
quản lý sử dụng nước của Đơn vị cấp nước.

           XÁC NHẬN ĐIỂM ĐẤU NỐI                                   CHỦ HỘ
          (Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:
1. Chủ hộ (chủ sở hữu nhà đất) đứng tên khai đầy đủ nội dung thông tin theo đề nghị cấp nước
2. Đối với các hộ làm bổ sung tại các tổ dân phố, cụm dân cư đã được cấp nước mà các tổ, cụm dân cư là chủ đầu tư đường ống

dịch vụ thì phải có thỏa thuận đấu nối với đại diện đầu tư ban đầu với nội dung: “Đồng ý cho đấu vào đường ống cấp nước đã có kinh
phí đường trục đã đóng góp đầy đủ".

3. Khách hàng đề nghị cấp nước yêu cầu nộp kèm theo giấy tờ liên quan đến địa chỉ đề nghị cấp nước, cụ thể:
- Trường hợp lắp đặt mới: Bản photo căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; đất và xác nhận nơi cư trú. Một gia

đình có nhiều hộ sống cùng 1 ngôi nhà chỉ được cấp 1 đồng hồ,  được tính giá nước theo quy định  và thanh toán toàn bộ chi phí lắp đặt
theo quy định. Nếu thiếu một trong các giấy tờ theo quy định: Giá nước được tính lũy tiến từ giá sinh hoạt 2.

- Trường hợp tách hộ: Phải có nhà ở độc lập, riêng biệt.Photo căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà; đất. Hồ sơ
và trình tự như lắp mới. 

- Trường hợp khác: Tùy từng trường hợp cụ thể Đơn vị cấp nước sẽ xem xét giải quyết.
4. Không cấp nước đối với trường hợp sau: không thỏa thuận đấu nối được với đại diện đầu tư có hệ thống cấp nước ban đầu; vị

trí đặt đồng hồ không đảm bảo quản lý; khu vực chưa có quy hoạch cấp nước; tại địa chỉ khách hàng vi phạm hợp đồng mà chưa được
giải quyết vi phạm (Nếu khách hàng lắp nước trên khu đất, nhà ở đang vi phạm hợp đồng, nợ tiền nước…Công ty sẽ ngừng cấp nước).

5. Khách hàng cam kết sử dụng nước hàng tháng. Nếu khách hàng không sử dụng (không phát sinh hóa đơn tiền nước) 3 tháng liên
tiếp, Công ty sẽ đơn phương ngừng cấp nước mà không cần thông báo.



TỔNG HỢP VẬT TƯ CỤM ĐỒNG HỒ

STT Vật tư sử dụng Đơn vị Khối Lượng

1 Khởi thủy: Cái  

2 Nối thẳng ren ngoài D25x3/4 - HDPE Cái  

2* Vật tư khác: Cái  

3 Ống D25-HDPE m  

4 Cút 90 D25-HDPE Cái  

5 Ống D25-PPR m  

6 Cút 90 D25-PPR Cái  

7 Nối thẳng ren ngoài D25x3/4 - PPR Cái  

8 Van bi DN3/4 Cái  

9 Đồng hồ DN15 Cái  

10 Đui đồng hồ (Rắc co + Van 1 chiều) Cái  

11 Nối thẳng ren trong D25x1/2 - PPR Cái  

12 Hộp bảo vệ đồng hồ (Inox-304) Cái  

13 KẾT CẤU  

TỔNG HỢP VẬT TƯ ỐNG CẤP NGUỒN BỔ SUNG

STT Vật tư sử dụng Đơn vị Khối Lượng

1 Ống HDPE m  

2 Tê đều Cái  

3 Cút 90 Cái  

4 Măng sông Cái  

5 Nút bịt Cái  

6  ……..   

7    

8    

9    

10  KẾT CẤU
 
 

THIẾT KẾ ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ


