
                                   
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỊNH MỨC NƢỚC CHO NGƢỜI NHẬP CƢ, SINH VIÊN 

VÀ NGƢỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ ĐỂ Ở 

KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC CHỢ LỚN 

Tôi tên: ………………………………………………….. Số điện thoại: ………………………………………………. 

Địa chỉ đặt đồng hồ nước: ………………………………………….Số danh bạ: ……………………………………… 

Đề nghị được cấp định mức cho tổng số người là: ……..  người, có định mức là: ……….. m
3
/ tháng. 

Trân trọng kính chào./. 

          TP.HCM, ngày ….. tháng ……. năm 20….. 

Để biết thêm thông tin chi tiết        Ngƣời đề nghị 

Xin Khách hàng vui lòng liên hệ:    (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

- Website Công ty: www.capnuoccholon.com.vn 

- Số điện thoại: 08 6585 1088                                  

 

 

 

HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC NƢỚC CHO NHÀ TRỌ 

1. Khách hàng viết đầy đủ thông tin vào hồ sơ theo mẫu phát hành của Công ty cổ phần cấp 

nƣớc Chợ Lớn, nhƣ sau: 

- “Giấy đề nghị cấp định mức nước cho người nhập cư, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở”; 

- “Tờ cam kết” của người đăng ký định mức nước cho người nhập cư, sinh viên, người lao động thuê 

nhà để ở => Chủ thể hợp đồng dịch vụ cấp nƣớc ký cam kết có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân 

Phƣờng;  

- “Đơn xác nhận lưu trú, tạm trú” => Điền đầy đủ thông tin của những nhân khẩu đăng ký định 

mức trọ, có xác nhận của Công an Phƣờng.  

2. Hồ sơ đính kèm (bắt buộc): 

- Giấy báo tiền nước kỳ gần nhất/ hóa đơn tiền nước để cập nhật số danh bạ; 

- Hộ khẩu Tỉnh, Thành ngoài TP.HCM: Nộp bản sao giấy CMND/CCCD/số định danh, giấy khai 

sinh đối với trẻ em chưa có căn cước công dân của tất cả nhân khẩu đăng ký định mức trọ. 

- Hộ khẩu tại TP.HCM (Trường hợp đăng ký định mức của người ở trọ có hộ khẩu tại TP.HCM nhưng 

không đúng địa chỉ nơi ở trọ, Công ty sẽ cắt định mức nước từ nơi đăng ký hộ khẩu về nơi ở trọ):   

+ Hộ khẩu, sổ tạm trú (còn thời hạn) chưa thu hồi: Nộp bản sao hộ khẩu (photo chứng thực trong thời 

hạn 06 tháng hoặc đem theo bản chính để đối chiếu); Bản sao Căn cước công dân (hoặc Chứng minh nhân 

dân, giấy khai sinh đối với trẻ em chưa có CCCD của tất cả nhân khẩu đăng ký định mức trọ; 

+ Hộ khẩu đã thu hồi: Nộp bản sao thông báo kết quả giải quyết hủy bỏ đăng ký cư trú hoặc biên bản 

thu hồi sổ hộ khẩu (photo chứng thực trong thời hạn 06 tháng hoặc đem theo bản chính để đối chiếu); Bản 

sao Căn cước công dân (hoặc Chứng minh nhân dân, giấy khai sinh đối với trẻ em chưa có CCCD của tất cả 

nhân khẩu đăng ký định mức trọ; 

+ Số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

Lưu ý: khách hàng sắp xếp hồ sơ theo thứ tự như sau:  

+ Đơn xác nhận lưu trú: trường hợp hộ gia đình đăng ký trọ thì ghi tên theo thứ tự liên tục nhau; 

+ Hồ sơ đính kèm: Sắp xếp Sổ hộ khẩu, Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, 

mã định danh thứ tự theo đơn xác nhận lưu trú (hộ gia đình xếp chung với nhau); 

 

http://www.capnuoccholon.com.vn/

