
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GẮN MỚI ĐỒNG HỒ NƯỚC 

Thời gian giải quyết: 21 ngày thi công gắn đồng hồ nước kể từ ngày khách hàng nộp đơn 

(KHÔNG tính thời gian xin phép đào đường) 

Hồ sơ gồm có: 

1. Phiếu yêu cầu gắn đồng hồ nước (theo mẫu) 

2. Phiếu đăng ký sử dụng nước (theo mẫu) 

3. Hợp đồng đăng ký sử dụng nước (theo mẫu) 

4. Hợp đồng đồng ý CTCP Cấp Nước Bến Thành lập thủ tục xin phép đào đường với 

cơ quan chức năng (theo mẫu) 

5. 02 bản Hộ khẩu hoặc KT3 (sổ tạm trú) đúng địa chỉ gắn mới đồng hồ nước (sao y 

bản chính): photo đủ nhân khẩu để được hưởng định mức nước theo quy định.  

(Nếu hộ khẩu hoặc sổ KT3 không đúng địa chỉ gắn đồng hồ nước vui lòng xem 

ghi chú bên dưới) 

 

 Trường hợp không có hộ khẩu hoặc sổ KT3: nộp 02 bản (sao y bản chính) một 

trong những giấy tờ sau:  

 Giấy xác nhận tạm trú của Công an phường 

 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (nếu không có tên trong chủ quyền nhà, đính 

kèm giấy ủy quyền) 

 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. 

 Quyết định giao đất của cơ quan chức năng 

 

 Trường hợp hộ khẩu hoặc sổ KT3 không đúng địa chỉ gắn đồng hồ nước:  

- Nếu khách hàng đang hưởng định mức nước ở hộ khẩu địa chỉ thường trú khác, 

có nhu cầu cắt chuyển định mức sang địa chỉ gắn đồng hồ nước thì thông báo lại 

nhân viên để được hướng dẫn tiếp.  

- Nếu khách hàng không có nhu cầu thì ký tên xác nhận trên phiếu đăng ký sử 

dụng nước: HỘ KHẨU NƠI KHÁC, TÔI KHÔNG CÓ NHU CẦU CHUYỂN 

ĐỊNH MỨC NƯỚC 

 

 Trường hợp gắn đồng hồ nước đối với cơ quan, công ty: vui lòng nộp kèm Giấy 

đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê nhà có công chứng hoặc giấy chứng nhận sở 

hữu nhà,... 


