
 

Mã KH: …………………………….. 
Mã GD: …………………………….. 
Ngày   : ……………………………... 

 

PHIẾU YÊU CẦU CHUYỂN QUYỀN 

SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 
A. ĐỐI VỚI CHỦ THUÊ BAO CŨ: 

 Tên chủ thuê bao cũ:  .....................................................................................................  

 Người đại diện (nếu là pháp nhân): Ông/Bà ........................................ Chức vụ: .................  

 Số CMND/Hộ chiếu:  ............................... Ngày cấp: .................... Nơi cấp: ......................  

 Thuê bao điện thoại số: ...................................................................................................   

 Thuê bao ADSL –  Username: ………………………………………………………………………………………… 

 Thuê bao FTTx – Username:  ………………………………………………………………………………………… 

 Thuê bao ADSL chung thoại – Username: .................................. Trên line số: .....................  

 Địa chỉ lắp đặt:  ..............................................................................................................  

 Yêu cầu Trung tâm Điện thoại SPT chấm dứt Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông cho thuê bao 
trên và chuyển cho chủ thuê bao mới duới đây sử dụng tại cùng địa chỉ. Tôi đã thanh toán cước phát sinh 
đến hết tháng  ............  .......... năm 200. . . . Kể từ ngày ………/ ........ / ................. , mọi khoản cước phát 
sinh sẽ do chủ thuê bao mới thanh toán. 

B. ĐỐI VỚI CHỦ THUÊ BAO MỚI: 

 Tên chủ thuê bao mới: .....................................................................................................  

 Người đại diện (nếu là pháp nhân): Ông/Bà ...................................... Chức vụ: ...................  

 Số CMND/Hộ chiếu: ................................. Ngày cấp: .................... Nơi cấp ........................  

 Địa chỉ giao dịch: .............................................................................................................  

 Địa chỉ thanh toán cước: ..................................................................................................  

 Địa chỉ gởi giấy báo cước: ................................................................................................  

CHỦ THUÊ BAO MỚI CAM KẾT: 

1. Nhận trách nhiệm thanh toán cước phát sinh kể từ ngày ……../ .............. / ............  

2. Thực hiện đầy đủ các điều khoản quy định trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông ký 
giữa chủ thuê bao mới với Trung tâm Điện thoại SPT. 

    TP.HCM, ngày ........ tháng ........ năm…… 

 Người nhận Chữ ký chủ thuê bao cũ Chữ ký chủ thuê bao mới  

 (Ký và ghi rõ họ tên)           (Có đóng dấu nếu là pháp nhân) (Có đóng dấu nếu là pháp nhân) 

 

 

Họ và tên:  .......................      Họ và tên: ....................         Họ và tên: ................   
 

Ghi chú: 
1. Hồ sơ kèm theo: 

- 01 bản photo biên lai thanh toán cước phí tháng gần nhất. 

- 01 bản photo giấy CMND và giấy tờ hợp pháp tại địa chỉ chuyển quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của chủ thuê 
bao mới (có bản chính để giao dịch viên đối chiếu). 

2. Lưu ý: Phải đúng chủ thuê bao yêu cầu chuyển quyền và mang theo giấy CMND. 
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