
 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC CHỢ LỚN 

  97 Phạm Hữu Chí, Phƣờng 12, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh 

  08 6585 1088 

  tiepnhantin@capnuoccholon.com.vn 

PHIẾU YÊU CẦU LẤP ĐẶT ĐỒNG HỒ NƢỚC 
 

Tên/Đơn vị:  ...................................................................................................................................................  

Địa chỉ đề nghị lắp đặt ĐHN : .......................................................................................................................  

Điện thoại liên lạc:........................................................(Để thông báo về các dịch vụ cung cấp nước sạch) 

Địa chỉ liên hệ (nếu có) :................................................................................................................................  

Tôi/Chúng tôi có nhu cầu sử dụng nƣớc, đề nghị Công ty cổ phần cấp nƣớc Chợ Lớn lắp đặt đồng hồ 

nƣớc với những nội dung sau đây: 

1. Đối tƣợng sử dụng: 

    Sinh hoạt  Kinh doanh-dịch vụ  HCSN-Đoàn thể 

    Sản xuất  Doanh nghiệp  Thi công xây dựng 

2. Xác nhận đăng ký định mức ngay tại địa chỉ lắp đặt: (chọn 01 trong 02 ô dưới đây) 

 +   Đăng ký định mức (có hộ khẩu và sổ HK09 tại địa chỉ lắp đặt ĐHN):  

     Gồm: .............. nhân khẩu……..định mức……..m
3
/kỳ 

 +   Không đăng ký định mức (không có hộ khẩu và sổ HK09 tại địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước): 

3. Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nƣớc thực tế: 

  Nhà đang ở ổn định;        Đất trống;       Nhà đang xây dựng;        Khác: ......................... 

4. Vị trí lắp đặt đồng hồ nƣớc nhìn từ ngoài vào: (chọn 01 trong 03 ô dưới đây) 

 Gắn bên ngoài bất động sản, có 

gắn hộp bảo vệ đồng hồ nước, 

khách hàng thanh toán chi phí 

(đính kèm giấy cam kết bảo quản 

đồng hồ nước) 

 Gắn bên ngoài bất động sản, 

khách hàng tự xây hộp bảo vệ 

đồng hồ nước (đính kèm giấy 

cam kết bảo quản đồng hồ nước) 

 Gắn bên trong bất động sản, 

khách hàng tự bảo quản đồng hồ 

nước, chọn vị trí lắp đặt đồng hồ 

nước trái hoặc phải bằng cách 

khoanh tròn vào vị trí dưới đây: 

 
 

Sau khi được lắp đặt đồng hồ nước, Tôi cam kết thực hiện đúng theo quy định “Hợp đồng dịch vụ cấp nước” 

đã ký với Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, kèm một số nội dung chính như sau: 

- Thanh toán tiền nước đúng quy định; 

- Bảo quản các niêm phong chì khóa góc và chì mặt số đồng hồ nước. 

- Không lắp đặt máy bớm hút nước trực tiếp từ đường ống cấp nước sạch của Công ty cấp nước. 

- Cùng một bất động sản, sử dụng 02 nguồn nước (nước sạch qua đồng hồ nước và nước giếng đào 

hoặc giếng khoan) không được đấu thông 02 nguồn nước với nhau, không được bơm ngược nước 

khác vào hệ thống cấp nước sạch của Công ty cấp nước.. 

- Đăng ký đúng mục đích sử dụng nước. 

- Khi thay đổi số nhân khẩu phải liên hệ Công ty cấp nước để đăng ký lại định mức nước. 

- Trường hợp tạm ngưng hoặc ngưng sử dụng nước phải thông báo đến Công ty cổ phần cấp nƣớc 

Chợ Lớn – Phòng Kinh Doanh hoặc số điện thoại: 08.65.85.1088 để giải quyết. 

                                                                                     Tp.Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20 

Hồ sơ nộp đính kèm vui lòng lật trang sau           Ngƣời yêu cầu            
            (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

       

Số biên nhận:............................... 

Ngày nhận hồ sơ:......./......./20..... 

Nhân viên:.................................... 



 

HỒ SƠ GẮN ĐỒNG HỒ NƢỚC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƢỚNG DẪN THỦ TỤC 
 

 

 

1/ Một số vấn đề cần lƣu ý về thủ tục lắp đặt: 

- Mục (1) Hộ khẩu tại TP.HCM đúng địa chỉ lắp đặt ĐHN thì nộp hồ sơ như sau: 

+ Hộ khẩu, sổ tạm trú (còn thời hạn) chưa thu hồi: Nộp bản sao hộ khẩu; Bản sao CCCD/ CMND, giấy 

khai sinh đối với trẻ em chưa có CCCD của tất cả nhân khẩu (không cần sao y chứng thực);  

+ 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; Bản sao CCCD/CMND, giấy khai sinh đối với trẻ em chưa có CCCD của tất cả nhân 

khẩu (không cần sao y chứng thực);  

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

khẩu; 

- Nếu Quý khách có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy phép xây dựng nhà (mang địa chỉ 

thửa đất) thì ghi địa chỉ thửa đất vào địa chỉ đề nghị lắp đặt đồng hồ nước (ghi địa chỉ nhà liền kề theo số 

mới để tiện việc khảo sát); 

- Trường hợp giấy tờ nhà đang thế chấp ở Ngân hàng thì trích lục tại Ngân hàng thời điểm không quá 6 

tháng; 

- Những trường hợp còn lại (trừ mục 1, 2, 6, 8 trên phiếu yêu cầu gắn mới đồng hồ nước) nếu Quý khách 

có một trong những loại giấy tờ trên phiếu yêu cầu thì photo sao y chỉ nộp 01 bản sao; 

Tất cả các bản sao giấy tờ Quý Khách vui lòng sao y công chứng (tại UBND phƣờng) không quá 6 

tháng tính từ thời điểm nộp đơn gắn mới hoặc đem theo bản chính để đối chiếu; chỉ cần một bản 

sao y. 

2/ Những trƣờng hợp chƣa đủ thủ tục lắp đặt: 

- Hợp đồng có dấu bôi tẩy xóa; 

- Ký tên, ký thay không đúng chủ sở hữu; 

- Nộp kèm giấy tờ không sao y hoặc sao y quá 6 tháng; 

- Không ký tên và điền thiếu thông tin cá nhân; 

- Giấy tờ đứng tên chủ nhà nhưng ghi tên người khác và ký hợp đồng; 

* Lƣu ý: Khách hàng nộp kèm bản sao một trong những giấy tờ liên quan đến địa chỉ lắp 

đặt đồng hồ nƣớc (trƣờng hợp có nhiều loại giấy tờ liên quan khách hàng vui lòng nộp kèm 

theo): 

 01/ Hộ khẩu thường trú (kèm CCCD/CMND) hoặc số định danh cá nhân (đúng địa chỉ lắp đặt ĐHN) 

 02/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở 

 03/ Giấy cấp nhà trong nội bộ cơ quan hoặc quyết định cấp nhà của cơ quan quan có thẩm 

quyền. 

 04/ Hợp đồng mua bán, chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng. 

 05/ Hợp đồng của cá nhân, tổ chức thuê nhà của Nhà nước 

 06/ Giấy phép xây dựng nhà. 

 07/ Giấy cấp số nhà của cơ quan thẩm quyền (quận, huyện) 

 08/ Giấy xác nhận tạm trú của Công an Phường – Xã. 

 09/ 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. 

10/ Quyết định giao đất của cơ quan chức năng cho chủ đầu tư xây dựng công trình (trong 

trường hợp chủ đầu tư đang xây dựng công trình, chưa chuyển nhượng cho người sử dụng). 


