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

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI  
VÀO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ NHA TRANG 

 

Kính gửi: Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Nha Trang 
 

I. Thông tin chung về tổ chức/cá nhân đăng ký đấu nối nước thải:  

1. Tên tổ chức/cá nhân: …………………………………………………………………….… 

2. Địa chỉ: ………………………………………………………….…………………………  

3. Số điện thoại: …………………….………Điện thoại di động: ……….………………… 

4. Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):………………………………………………………..  

5. Chức vụ: ………………………………………………………………………………….. 

6. Tổ chức/cá nhân có thuộc diện chính sách không:        Có               Không 

II. Thông tin về vị trí đấu nối nước thải:  

1.Tổ chức/cá nhân đăng ký đấu nối:………………………………………………………… 

2. Số nhà: …………… 3. Đường: ……………………………Phường/Xã:………………… 

4. Khu vực có cống thoát nước thải cấp 3 đi qua không:            Có             Không 

5. Phân nhóm đấu nối: 

      Văn phòng Nhà hàng – Khách sạn       Cơ sở sản xuất 

      Cơ sở y tế       Cơ sở giáo dục           Cơ sở tôn giáo        Hộ gia đình 
 

6. Thời gian dư ̣kiến đấu nối: ....…../…..…../2017;      

7. Lượng nước sạch sử dụng trung bình: ….……..m
3
/tháng  

III. Thông tin về hiện trạng hệ thống thoát nước:  

1. Hệ thống thoát nước có xây dựng bể tự hoại không:           Có             Không 

2. Đối với Nhà hàng – Khách sạn có bể tách dầu mỡ không:        Có            Không 

3. Đối với Cơ sở Sản xuất, Cơ sở Y tế có hệ thống xử lý nước thải nội bộ không: 

         Có                                Không  

4. Vật liệu sử dụng của đường ống thoát nước chính:                uPVC                  HDPE 

5. Đường kính ống thoát nước chính: …………..…...... mm  

Số HS:  ___.2017/ĐNNT 

Hoàn tất đấu nối:   



 

6. Cao độ nền nhà so với cao độ hè, đường:   Thấp hơn…………..m;  Cao hơn…........m 

7. Độ sâu đường ống thoát nước chính so với vỉa hè: …………… m 

8. Vật liệu nền nhà phía trên đường ống thoát nước chính: 

      Gạch men                  Vữa xi măng                   Đất                        Khác:………………. 

9. Tổ chức/cá nhân có xây dựng hố ga chờ đấu nối không:         Có                Không 

 Cam kết của tổ chức/cá nhân khi đăng ký đấu nối thoát nước vào hệ thống: 

1. Chấp hành quy định về xây dựng, quản lý thoát nước đô thị của Nhà nước;  

2. Chịu trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng mặt bằng công cộng đã sử dụng để thi công. 

Quản lý, nạo vét và sửa chữa công trình thoát nước của chúng tôi đã được Nhà nước cho 

phép lắp đặt, không để tắc nghẽn, làm ô nhiễm môi trường;  

3. Không lấn chiếm, xây dựng các công trình trên hệ thống thoát nước đô thị;  

4. Không xả các chất độc hại vào hệ thống thoát nước đô thị;  

5. Không đổ đất đá, rác và các chất thải khác xuống hệ thống thoát nước đô thị và các 

hành vi khác làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung của thành phố.  

Chúng tôi xin cam kết, nếu không thực hiện đúng các nội dung trên, thì chúng tôi xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;  

 Ghi chú tổ chức/cá nhân sau khi đươc̣ cấp thoả thuâṇ vi ̣ trí đấu nối: 

1. Tổ chức/cá nhân trước khi thi công đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước chung 

phải thông báo thời gian thi công cho Ban quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Nha Trang. 

2. Nước thải của tổ chức / cá nhân chỉ được phép xả vào hệ thống thoát nước thành phố 

Nha Trang khi việc thi công đấu nối đúng thỏa thuận; phải được tách dầu mỡ (đối với Nhà 

hàng – Khách sạn); đạt tiêu chuẩn theo quyết định 824/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc ban hành tiêu chuẩn chất lượng nước thải xả vào hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của thành phố Nha Trang trước khi xả vào hệ thống thoát nước 

chung và được  Ban Quản lý Dịch vụ Công ích kiểm tra chấp nhận tại Biên bản kiểm tra 

nghiệm thu hoàn thành. 
   

                                                                                  Nha Trang, ngày ….. tháng …..năm 2017 

                                                                                           Đại diện tổ chức/cá nhân 

 

 

 

 


