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Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................................................................  

Điện thoại liên lạc: ..................................................................................................................................................................  

Tôi có nhu cầu sử dụng nguồn nước máy, nên yêu cầu Công ty lắp đặt cho tôi một đồng hồ nước để sử 

dụng vào mục đích: 

 Sinh hoạt   Sản xuất    Kinh doanh – dịch vụ   HCSN, đoàn thể   

Sau khi được gắn đồng hồ nước, tôi xin cam kết trám lấp giếng khoan, sẽ sử dụng nước thường xuyên, bảo 

quản tốt đồng hồ nước, chịu hoàn toàn trách nhiệm khi đồng hồ nước xảy ra các sự cố dẫn đến đồng hồ 

nước không còn hiện trạng như ban đầu: đứt chì mặt số, đứt chì khóa góc, mất hoặc hư đồng hồ nước, bể 

hộp bảo vệ, mất nắp hộp bảo vệ … và thực hiện đúng các thỏa thuận theo Hợp đồng dịch vụ cấp nước ký 

kết với Công ty. Trong vòng 2 tháng không sử dụng nguồn nước máy của Công ty, Tôi đồng ý để Công ty 

thu hồi toàn bộ vật tư và đồng hồ nước đã gắn trước đó. Trường hợp có nhu cầu sử dụng lại, Tôi sẽ đóng 

toàn bộ chi phí đầu tư ống cấp nước bao gồm cả đồng hồ nước cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa 

theo bảng giá hiện hành. 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 20… 

 (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Khách hàng nộp kèm chứng thực sao y bản chính trong vòng 06 tháng (hoặc đem bản chính để đối chiếu) 

một trong những giấy tờ liên quan đến địa chỉ lắp đặt ĐHN như sau: 

 Hộ khẩu thường trú. 

 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất 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 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 của cá nhân, tổ chức thuê nhà của nhà nước. 

 Giấy phép xây dựng nhà. 

 Giấy cấp số nhà của cơ quan thẩm quyền cấp 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 xác nhận tạm trú của Công an phường, xã (nhà mua đang làm chủ quyền và không tranh chấp). 

 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). 

Lưu ý: “Hộ khẩu thường trú” tại địa chỉ yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước và được photo đầy đủ để được cấp định 

mức sử dụng nước. 

 



 

A – SƠ ĐỒ HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ NƠI LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ NƯỚC 

(Vẽ cụ thể tên đường, hẻm ……………………… và mặt bằng địa chỉ yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – KHẢO SÁT – KIỂM TRA: 


