TÊN TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------……, ngày …tháng …năm….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XXX (HOẶC XÂY DỰNG LẬP BÊN BÃI TẬP
KẾT VẬT TƯ, VẬT LIỆU, KHOAN ĐÀO THĂM DÒ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT,
TRỒNG CÂY LÂU NĂM, NỔ MÌN, PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA..)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép: Công ty xxx
Địa chỉ: Số nhà xxx, đường xxx, tổ (thôn) xxx, khu phố (xóm) xxx, phường (xã)
xxx, quận (huyện) xxx, thành phố xxx, tỉnh xxx.
Số điện thoại: 09xxxxxxx Số Fax: 0251xxxxxxx
Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình
thủy lợi xxxx do (tên tổ chức, cá nhân xxxx đang quản lý khai thác công trình thủy lợi)
quản lý với các nội dung sau:
- Tên hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình xxx
(hoặc xây dựng lập bên bãi tập kết vật tư, vật liệu, khoan đào thăm dò khảo sát địa chất,
trồng cây lâu năm, nổ mìn, phương tiện thủy nội địa..) để phục vụ mục đích thi công dự
án/công trình) xxx hoặc mục đính khác xxx….
- Phạm vi đề nghị cấp phép cho hoạt động: Trong phạm vi bảo vệ của trong phạm vi
bảo vệ của công trình thủy lợi xxxx, thuộc phường (xã) xxx, quận (huyện) xxx, thành phố
xxx, tỉnh xxx.
- Nội dung hoạt động: Xây dựng công trình xxx, dài xxx (m), rộng xxx (m), cao xxx
(m), diện tích xxx (m2)…..
- Vị trí của các hoạt động: Xây dựng công trình xxx, từ vị trí xxx, đến vị trí xxx, tọa
độ X, Y, Z (hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 của tỉnh Đồng Nai)….năm trên vị trí xxx
của công trình thủy lợi xxx….
- Thời hạn đề nghị cấp phép hoạt động; xx năm, kể từ ngày được cấp giấy phép.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét và cấp phép cho (tên tổ chức, cá
nhân đề nghị cấp phép xxxx) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động
đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên, đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

