
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU YÊU CẦU GẮN ĐỒNG HỒ NƯỚC 
 

Kính gởi: Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 

 

Họ tên khách hàng:  ........................................................................................................................  

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

Họ tên khách hàng đứng tên Hợp đồng sử dụng nước:  ................................................................. 

Địa chỉ gắn đồng hồ nước:  ............................................................................................................. 

Điện thoại liên hệ (nếu có):  ............................................................................................................ 

Yêu cầu sử dụng nước để sử dụng cho hoạt động: 

Sinh hoạt tư gia    Sản xuất    Kinh doanh - Dịch vụ  

Giấy báo tiền nước hàng kỳ gởi về địa chỉ:  ................................................................................... 

Trân trọng kính chào. 

LƯU Ý: 

Quý khách đính kèm một trong các giấy tờ sau 

(có sao y bản chính hoặc mang theo bảng 

chính để đối chiếu): 

 Hộ khẩu thường trú (xin nộp đủ số nhân khẩu 

để tiện đăng ký định mức nước sinh hoạt). 

 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 

 Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà lập tại 

cơ quan công chứng Nhà nước hoặc Ủy Ban 

Nhân Dân quận, huyện, nơi có căn nhà tọa 

lạc, đã nộp lệ phí trước bạ và đăng ký. 

 Giấy cấp nhà trong nội bộ cơ quan hoặc 

quyết định cấp nhà của cơ quan có thẩm 

quyền. 

 Hợp đồng thuê nhà của Nhà nước. 

 Giấy phép xây dựng. 

 Giấy cấp số nhà của cơ quan có thẩm quyền 

các quận, huyện. 

 Quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc 

bản án có hiệu lực thi hành của Tòa án công 

nhận quyền sở hữu, sử dụng, thừa kế nhà. 

 Giấy chứng nhận tạm trú của Công an 

phường, xã. 

 Quyết định giao đất của cơ quan chức năng. 

Ghi chú: Nhà gồm ….….. nhân khẩu 

 

Tp.HCM, ngày…... tháng ….. năm ….. 

Khách hàng 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

- Khu vực có nước, nước yếu hoặc không có nước được nhân viên tiếp nhận hồ sơ 

thông báo để khách hàng biết. Nếu khách hàng yêu cầu gắn đồng hồ nước thuộc khu 

vực nước yếu hoặc không có nước thì khách hàng phải chấp nhận và không khiếu nại 

về sau. 

- Khách hàng phải chịu trách nhiệm về việc nhà xin gắn đồng hồ nước là nhà của 

khách hàng và không có tranh chấp. 


