
 
   

 
 

PHIẾU YÊU CẦU 
VỀ VIỆC CẤP ĐỊNH MỨC NƯỚC SINH HOẠT 

 

Kính gửi :  CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH 
Tôi tên là (1):…………….....................................................Điện thoại:(2)………………………. 
Đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đăng ký định mức nước sinh hoạt tại: 

- Danh bạ (3):………….......................................................................................................... 

- Số lượng nhân khẩu (4):…………………………………………, cụ thể: 

Stt 
Họ và tên 

(5) 

Năm sinh 

(6) 

Số sổ hộ 
khẩu/sổ tạm 

trú/KT3 
(7) 

Số 
CCCD/CMND 

(mới) 

(8) 

Số 
CMND 

(cũ) 

(9) 

      

      

      

      

      

      

      

 
Lưu ý: Đối với trường hợp khách hàng đã đăng ký định mức nước tại địa chỉ khác, Công ty sẽ 
thực hiện cắt chuyển định mức 

 
Tp.HCM, ngày ……..tháng………năm………. 

                                                                        Người đề nghị 
                                                                        (ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
Hồ sơ đính kèm: 

- Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân (10) 
- Xác nhận thường trú/tạm trú (nếu có)                    (11) 

 



 
 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN BIỂU MẪU 
 

MẪU : PHIẾU YÊU CẦU 

VỀ VIỆC CẤP ĐỊNH MỨC NƯỚC SINH HOẠT 

I. Cách điền thông tin 
(1): Tên của người yêu cầu (chủ nhà hoặc người đang quản lý đồng hồ nước tại địa chỉ 

đăng ký định mức nước) 

(2): Số điện thoại của chủ nhà hoặc quản lý đồng hồ nước tại địa chỉ đăng ký định mức 

nước 

(3): Danh bạ (Mã khách hàng) trên phiếu báo tiền nước/hóa đơn tiền nước 

(4): Số lượng nhân khẩu khách hàng yêu cầu đăng ký định mức 

(5): Họ và tên nhân khẩu đăng ký định mức 

(6): Năm sinh của nhân khẩu dưới 14 tuổi (chưa được cấp căn cước công dân/chứng minh 

nhân dân) 

(7): Số sổ hộ khẩu đối với nhân khẩu thường trú tại TP.HCM, số sổ tạm trú đối với nhân 

khẩu thường trú ngoại tỉnh 

(8): Số căn cước công dân, chứng minh nhân dân (nếu chưa làm căn cước công dân) của 

nhân khẩu đăng ký định mức nước 

(9): Số chứng minh nhân dân cũ (nếu có) 

(10): Khách hàng nộp bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân thì đánh dấu X 

(11): Khách hàng nộp Xác nhận thường trú/tạm trú thì đánh dấu X 

II. Các hình thức nộp hồ sơ đăng ký định mức nước 

Quý khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu tại mặt trước và nộp hồ sơ theo 

một trong các hình thức sau: 

1. Nộp trực tiếp Công ty theo địa chỉ: 2bis Nơ Trang Long, Phường 14, Q. Bình Thạnh. 

2. Nộp hồ sơ qua địa chỉ email: kinhdoanh@giadinhwater.vn  

3. Nộp hồ sơ qua website công ty: www.capnuocgiadinh.vn, vào mục Dịch vụ Khách 

hàng, chọn Đăng ký định mức nước 

4. Tải ứng dụng giadinhwater trên CH Play/IOS: chọn mục đăng ký định mức nước và 

thực hiện theo hướng dẫn 

Mọi thông tin thắc mắc, vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng: 19001024 để 

được hỗ trợ. 

 

 

 
 


