CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở AN SINH XÃ HỘI
Kính gửi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP-TNHH MTV
I. PHẦN KHAI VỀ BẢN THÂN
Tôi tên : ....................................................................Năm sinh.................Điện thoại: .........................
CMND số ................................................................. , cấp ngày............tháng.............năm...................
Nơi cấp .................................................................................................................................................
Nơi ở hiện tại:.......................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú số..........................................................................................................................
Số thành viên trong hộ gia đình............................................................................................................
(Gởi kèm 01 bản sao CMND và HK hoặc giấy tạm trú khi nộp đơn)

Thu nhập/mức lương...............................................triệu đồng/tháng.
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Nơi hiện đang làm việc/công tác:.................................................................................................... ….
(Khai rõ thời gian đã và đang làm việc tại đâu? Trước thời điểm đăng ký mua căn hộ)

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
III. TÌNH TRẠNG NHÀ Ở
Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau:
Chưa có nhà ở, đất ở thuộc sở hữu của hộ/cá nhân
Có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 10 m2 sử dụng/người
Tôi làm đơn này đề nghị xin được giải quyết mua 01 căn hộ có diện tích: ........m2 tại dự án: NHÀ Ở
AN SINH XÃ HỘI BECAMEX KHU CĂN HỘ ....................................... nhằm mục đích để ở.
1/ Tầng trệt .
2/ Tầng lầu: lầu 1 ; lầu 2 ; lầu 3 ; lầu 4 .
Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước, nội quy của Quý công ty về quản lý, sử dụng
nhà ở An sinh xã hội và cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.
Xác nhận của cơ quan đang công tác
Chúng tôi xác nhận Ông/bà ..................................
đang làm việc tại cơ quan chúng tôi với thời gian .........
tháng có mức thu nhập như khai ở trên và có nhu cầu
mua 01 căn hộ để ở.
Ký tên

.........., ngày ....... tháng ......năm ........
Người viết đơn

(Ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Xác nhận của Chính quyền địa phương
UBND xã/ phường ..................................... xác nhận Ông/bà: ................................................ hiện đang
tạm trú; thường trú tại địa phương, có tình trạng nhà ở như kê khai là đúng và có nhu cầu mua căn
hộ để ở.
Ký tên
(Ghi họ tên, chức vụ và đóng dấu)

