CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN MIỄN GIẢM TIỀN NƯỚC
Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh
Căn cứ Công văn 395/CV-TNW ngày 09/9/2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước
Tây Ninh về việc điều chỉnh giảm giá nước sinh hoạt đô thị trong giai đoạn dịch Covid-19.
Tôi tên: ....................................................................... Điện thoại: ..................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................
Tôi đang sử dụng nước của Công ty với thông tin như sau:
-

Họ và tên hợp đồng: .......................................... Mã số khách hàng...........................

-

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Tôi xin được miễm giảm tiền nước kỳ …………………../2021 theo chính sách của
Công ty hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 vì tôi thuộc đối tượng:
Hộ nghèo.
Người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp.
Khu cách ly tập trung F0, F1
(Đính kèm các hồ sơ có liên quan)
Tôi cam kết, thông tin kê khai đều đúng sự thật. Mong được sự chấp thuận của Công ty.
Tây Ninh, ngày …… tháng ….. năm 2021
Xác nhận

Người viết đơn

của chính quyền địa phương

(Ký ghi rõ họ và tên)

……………………….
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG DVKH

…………………………

…………………………….

Hướng dẫn thủ tục thực hiện miễn giảm tiền nước:
1. Hộ nghèo.
+ Đơn xin miễn giảm (theo mẫu) có xác nhận và đóng dấu của địa phương.
+ Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc các giấy tờ khác có liên quan để chứng thực.
Lưu ý: Các hồ sơ chứng thực đối tượng miễn giảm phải trùng với tên khách
hàng sử dụng nước.
2. Người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp.
+ Đơn xin miễn giảm (theo mẫu) có xác nhận và đóng dấu của địa phương.
+ Sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng, giấy chứng nhận người có công với cách mạng
hoặc các giấy tờ khác có liên quan để chứng thực.
3. Khu cách ly tập trung F0, F1
+ Đơn xin miễn giảm (theo mẫu) có xác nhận và đóng dấu của địa phương.
+ Quyết định thành lập khu cách ly.

