
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ 
CẮT CHUYỂN ĐỊNH MỨC NƯỚC SINH HOẠT 

 
 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA 
 
 
 
Tôi tên là: ............................................................................................................................. Số CMND: ..............................................................................  

Số điện thoại liên hệ:  ............................................................................................................................................................................................................  
Nay tôi đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa cắt chuyển định mức nước sinh hoạt của: ………………...… 

nhân khẩu thường trú có số sổ hộ khẩu: ………………………………………………………………………, bao gồm: 

1/ ............................................................................................................................... 6/ ......................................................................................................................  

2/ ............................................................................................................................... 7/ ......................................................................................................................  

3/ ............................................................................................................................... 8/ ......................................................................................................................  

4/ ............................................................................................................................... 9/ ......................................................................................................................  

5/ ............................................................................................................................... 10/ ...................................................................................................................  

I. NƠI ĐỀ NGHỊ CẮT CHUYỂN: 

Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................................................................................................................................  

Hiện đang sử dụng nguồn nước:   Nước máy               Nước giếng               Sử dụng chung ĐHN   

Địa chỉ đặt đồng hồ nước: ..................................................................................................................................................................................................  

Danh bộ:  ......................................................................... Hợp đồng:  ........................................... Định mức:  .................m3,  kỳ  ........... / ...........  

Họ và tên người đứng tên Hợp đồng sử dụng nước: .......................................................................................................................................  

II. NƠI ĐỀ NGHỊ NHẬP: 

Danh bộ:  ......................................................................... Hợp đồng:  ........................................... Định mức:  .................m3,  kỳ  ........... / ...........  

Địa chỉ đặt đồng hồ nước: ..................................................................................................................................................................................................  

Họ và tên người đứng tên Hợp đồng sử dụng nước: .......................................................................................................................................  

 
 Trân trọng kính chào. 
 TP. Hồ Chí Minh, ngày ………… tháng ………… năm 20…… 
 KHÁCH HÀNG 
 (Ký tên và ghi rõ họ tên) 
Đính kèm theo đơn 

- Bản sao hóa đơn tiền nước mới nhất của nơi cắt 
chuyển và nơi nhập định mức. 

- Sao y bản chính hộ khẩu (một hay nhiều hộ nếu 
sử dụng chung đồng hồ nước). 

- Giấy xác nhận tạm trú tại địa phương. 
(Đính kèm ở mặt sau). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ 
(Áp dụng cho các hộ khẩu tại Tp. Hồ Chí Minh) 

 
 

Kính gởi:  BCH Công An Phường: ……………………………………… Quận: ………………………… 
 
 

Tôi tên: .............................................................................................................................................................................................................................................  

Sinh ngày:  ......................... tháng  .................... năm  ........................... . Tại: ...................................................................................................................  

CMND số:  ..................................................................... Do:  ......................................................................... Cấp ngày: ..................................................  

Hộ khẩu thường trú số:  .................................................................. Đường: ..................................................................................................................  

Phường/ Xã:  .................................................... Quận/ Huyện:  ................................... Thành phố/ Tỉnh: ............................................................  

Hiện nay tôi đang tạm trú tại:  

Số nhà:  .......................................................................................... Đường .................................................................................................................................  

Phường:  ........................................................................................ Quận:  ...................................................................................................... TP. HCM 

Với tổng số người cùng đăng ký tạm trú kèm theo (nếu có): 

1/ ............................................................................................................................... 6/ ......................................................................................................................  

2/ ............................................................................................................................... 7/ ......................................................................................................................  

3/ ............................................................................................................................... 8/ ......................................................................................................................  

4/ ............................................................................................................................... 9/ ......................................................................................................................  

5/ ............................................................................................................................... 10/ ...................................................................................................................  

Với thời gian đăng ký tạm trú là: …………………………… tháng. 

Kể từ ngày ………… tháng ……… năm 20…… Đến hết ngày ………… tháng ………… năm 20…… 

Kính xin Quý Cơ quan xác nhận cụ thể thời gian tôi được tạm trú tại địa chỉ nêu trên để bổ sung hồ 
sơ đăng ký định mức nước sinh hoạt. 
 
 
XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN ĐỊA PHƯƠNG Tp. Hồ Chí Minh, ngày ……… tháng ……… năm 20…… 
 Người làm đơn 
 (Ký tên và ghi rõ họ tên) 
 
 


