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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
VỀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN
TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15 tháng 5 năm 2017
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
Chƣơng I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tƣợng áp dụng
1.

Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc cung cấp các dịch vụ điện của Tập đoàn Điện lực
Quốc gia Việt Nam, bao gồm: Dịch vụ cung cấp điện mới; Dịch vụ trong quá trình
thực hiện hợp đồng mua bán điện; Dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
2.

Đối tƣợng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với:
a. Khách hàng có yêu cầu sử dụng dịch vụ điện;
b. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực,
Điện lực và các đơn vị có liên quan thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Điều 2. Định nghĩa và các chữ viết tắt
Trong Quy định này, các từ ngữ và chữ viết tắt được hiểu như sau:
1. Cấp điện áp là một trong những giá trị của điện áp danh định được sử dụng
trong hệ thống điện, bao gồm:
a. Hạ áp là cấp điện áp danh định đến 1000 V;
b. Trung áp là cấp điện áp danh định trên 1000 V đến 35 kV;
c. Cao áp là cấp điện áp danh định trên 35 kV đến 220 kV;
d. Siêu cao áp là cấp điện áp danh định trên 220 kV;
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2. Điểm đấu nối là điểm nối trang thiết bị, lưới điện của Khách hàng vào lưới điện
phân phối/truyền tải.
3. Đơn vị giải quyết là Điện lực/Công ty Điện lực/Tổng công ty Điện lực thực hiện
các công việc để hoàn thành cung cấp dịch vụ sau khi tiếp nhận yêu cầu của Khách
hàng qua đầu mối Phòng Giao dịch khách hàng/Trung tâm chăm sóc Khách hàng.
4. Giấy tờ tùy thân là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân
dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân
dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an
phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).
5. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện là một trong những loại giấy tờ sau:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi
nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Biên
bản khảo sát cấp điện của Điện lực/Công ty Điện lực; Thông tin của doanh nghiệp
trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ
http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.
6. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ
chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy
chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp
đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp
đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh
doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy
phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
7. hách h ng là cá nhân, tổ chức có giao dịch với Tập đoàn Điện lực Việt Nam,
Tổng công ty Điện lực và các đơn vị có liên quan thuộc Tập đoàn Điện lực Việt
Nam để yêu cầu cung cấp các dịch vụ điện.
8. hách h ng mua điện sinh hoạt là khách hàng mua điện để sử dụng tiêu dùng
cho các nhu cầu sinh hoạt gia đình hàng ngày.
9. hách h ng mua điện ngo i sinh hoạt là khách hàng mua điện sử dụng cho các
mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hành chính, sự nghiệp, khu công nghiệp,
mua buôn điện.
10. Khách hàng mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt là khách hàng mua điện
ngoài sinh hoạt có thời hạn sử dụng ít hơn 12 tháng.
11. Khách hàng mua buôn điện nông thôn là tổ chức, cá nhân kinh doanh điện tại
vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện từ lưới điện phân phối để bán điện
trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.
12. Thời gian giải quyết là thời gian từ khi tiếp nhận yêu cầu đến khi hoàn thành
cung cấp dịch vụ cho khách hàng (không tính thời gian do chủ quan từ phía Khách
hàng, từ phía cơ quan quản lý nhà nước, do sự kiện bất khả kháng).
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13. Tổ chức trung gian thu tiền điện là các tổ chức hoặc cá nhân ngoài Tập đoàn
Điện lực Việt Nam, có chức năng cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán như ngân
hàng, các tổ chức tài chính, các dịch vụ bán lẻ điện năng, các cửa hàng tiện ích,
bưu cục… được Điện lực/Công ty Điện lực/Tổng công ty Điện lực ký kết hợp đồng
ủy thác thu tiền điện.
14. Thỏa thuận đấu nối là văn bản thỏa thuận giữa Điện lực/Công ty Điện
lực/Tổng công ty Điện lực/Tập đoàn Điện lực hoặc đơn vị được ủy quyền và khách
hàng sử dụng lưới điện có trạm biến áp riêng để đấu nối các trang thiết bị điện của
Khách hàng vào lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
15. Thiết bị đo đếm điện là thiết bị đo công suất, điện năng, dòng điện, điện áp, tần
số, hệ số công suất, bao gồm các loại công tơ, các loại đồng hồ đo điện và các thiết
bị, phụ kiện kèm theo.
16. CTĐL: Công ty Điện lực tỉnh, quận, huyện.
17. CMCAND: Chứng minh công an nhân dân.
18. CMND: Chứng minh nhân dân.
19. CMQĐND: Chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân
20. ĐL: Điện lực quận, huyện.
21. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
22. P.GDKH: Phòng Giao dịch Khách hàng.
23. HĐMBĐ: Hợp đồng mua bán điện.
24. TCTĐL: Tổng công ty Điện lực.
25. TT.CSKH: Trung tâm Chăm sóc khách hàng.
Những từ ngữ, chữ viết tắt khác được hiểu và được giải ngh a theo quy định
trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các quy chế
quản lý nội bộ khác của EVN và các văn bản quy phạm pháp luật khác của nhà
nước ban hành còn hiệu lực.
Điều 3. Cam kết cung cấp dịch vụ cho Khách hàng
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết cung cấp dịch vụ điện cho Khách hàng
theo các nguyên tắc sau đây:
1.
Đáp ứng mọi yêu cầu cung cấp dịch vụ điện hợp pháp của Khách hàng, đúng
chất lượng công bố, đúng nội dung và thời gian yêu cầu;
2.
Thực hiện theo “cơ chế 01 cửa” từ khi tiếp nhận đến kết thúc dịch vụ, Khách
hàng đến địa điểm giao dịch không quá 01 lần;
3.

Đơn giản, thuận tiện, công khai, dễ kiểm tra, giám sát.

Điều 4. Các dịch vụ cung cấp điện
1.

Dịch vụ cung cấp điện mới
a. Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp;
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b. Cấp điện mới từ lưới điện trung áp;
c. Cấp điện mới từ lưới điện cao áp, siêu cao áp.
2.

Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
a. Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha;
b. Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm;
c. Thay đổi mục đích sử dụng điện;
d. Thay đổi định mức sử dụng điện;
e. Thay đổi chủ thể HĐMBĐ;
f. Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác;
g. Cấp điện trở lại khi Khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện;
h. Thay đổi thông tin đã đăng ký;
i. Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện;
j. Xử lý mất điện.
k. Gia hạn HĐMBĐ;
l. Chấm dứt HĐMBĐ.

3.

Các dịch vụ hỗ trợ
a. Tra cứu thông tin;
b. Tư vấn sử dụng điện;
c. Tư vấn thiết kế, xây dựng, nghiệm thu bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công
trình điện;
d. Giải đáp thắc mắc kiến nghị của Khách hàng.

Điều 5. Các chỉ dẫn cho Khách hàng
1. Các dịch vụ EVN cung cấp cho Khách hàng tuân thủ theo các quy định của
Nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Khách hàng về sử dụng điện.
2. Các yêu cầu cung cấp dịch vụ của Khách hàng được tiếp nhận bằng nhiều
hình thức, bao gồm:
a. Giao dịch trực tuyến điện tử tại chuyên mục “Chăm sóc khách hàng” trên
Website của TT.CSKH (Danh sách các địa chỉ Website xem Phụ lục 1 của
Quy định này);
b. Gửi Email, fax, gọi điện thoại, gửi bưu điện và các tiện ích khác theo địa
chỉ được niêm yết tại P.GDKH và trên Website;
c. Khách hàng trực tiếp đến P.GDKH của ĐL/CTĐL.
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3. Khi nhận được yêu cầu của Khách hàng, ĐL/CTĐL sẽ chủ động liên hệ và
hướng dẫn Khách hàng cụ thể thủ tục, cách thức thực hiện đối với loại hình dịch vụ
yêu cầu của Khách hàng.
4. Khi yêu cầu cung cấp dịch vụ, Khách hàng chỉ cần cung cấp 01 bản phô tô
hoặc bản chụp giấy tờ liên quan đến loại hình dịch vụ yêu cầu. Trường hợp Khách
hàng chưa có đủ hồ sơ, có thể bổ sung trong quá trình thực hiện dịch vụ (khảo sát,
thi công, nghiệm thu, cung cấp dịch vụ) đến trước khi kết thúc dịch vụ tại địa điểm
của khách hàng.
5. Tại một địa điểm đăng ký mua điện, khách hàng mua điện sinh hoạt được ký
01 HĐMBĐ và lắp đặt 01 công tơ điện.
6. Khách hàng mua điện sinh hoạt theo định mức và giá bán điện do Bộ Công
Thương quyết định, được công bố rộng rãi trên trang Website của Bộ Công
Thương, EVN, TCTĐL.
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Chƣơng II
DỊCH VỤ CUNG CẤP ĐIỆN MỚI
Điều 6. Dịch vụ cấp điện mới từ lƣới điện hạ áp (220/380V)
1. Khách hàng có nhu cầu cung cấp dịch vụ điện mới từ lưới điện hạ áp có thể gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ tại các đầu mối tiếp
nhận nêu tại khoản 2 Điều 5 Quy định này.
2. Thủ tục và trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp quy định tại bảng dưới đây:

STT
1

2

Loại hình dịch vụ

Giấy tờ khách hàng
cung cấp

Thời gian giải quyết của
ĐL/CTĐL

Khách hàng mua điện 1. Giấy đề nghị mua điện
- Thành phố, thị xã, thị
sinh hoạt (01 pha, 03 2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân trấn: không quá 03 ngày làm
pha)
hoặc người đại diện hợp việc
pháp của Tổ chức)
3. Giấy tờ xác định chủ thể - Nông thôn: không quá 05
HĐMBĐ
ngày làm việc
Khách hàng mua điện 1. Giấy đề nghị mua điện
sinh hoạt (01 pha, 03 2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân - Nếu phải lắp dựng thêm
pha), sử dụng chung hoặc người đại diện hợp cột/cáp ngầm/lắp đặt máy
biến dòng điện không quá 07
công tơ
pháp của Tổ chức)
3. Giấy tờ xác định chủ thể ngày làm việc
HĐMBĐ
4. Sổ hộ khẩu/sổ tạm
trú/xác nhận công an quản
lý trên địa bàn của các hộ
dùng chung
5. Giấy ủy quyền có chữ ký
của các hộ dùng chung
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Trách nhiệm chi phí
ĐL/CTĐL Khách hàng
Từ lưới điện
đến công tơ
và aptomat
bảo
vệ
(ngay sau
công tơ)

Chỉ dẫn liên
quan

Từ sau áp tô „Mẫu giấy đề nghị
mát bảo vệ mua điện‟ được
(ngay
sau nêu tại Phụ lục 2
công tơ) đến
địa điểm sử
dụng điện của
Khách hàng

3

4

5

Khách hàng tách công 1. Giấy đề nghị mua điện
tơ dùng chung
2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân
hoặc người đại diện hợp - Thành phố, thị xã, thị
pháp của Tổ chức)
trấn: không quá 03 ngày làm
3. Giấy tờ xác định chủ thể việc
HĐMBĐ
4. Giấy cam kết thanh toán - Nông thôn: không quá 05
hết nợ tiền điện với chủ ngày làm việc
HĐMBĐ đang dùng chung
- Nếu phải lắp dựng thêm
Khách hàng mua điện 1. Giấy đề nghị mua điện
ngoài sinh hoạt (01 2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân cột/cáp ngầm/lắp đặt máy
pha, 03 pha), có công hoặc người đại diện hợp biến dòng điện không quá 07
ngày làm việc
suất lớn nhất < 40kW pháp của Tổ chức)
3. Giấy tờ xác định chủ thể
HĐMBĐ
4. Giấy tờ xác định mục
đích sử dụng điện
Khách hàng mua điện 1. Giấy đề nghị mua điện
ngoài sinh hoạt (01 2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân
pha, 03 pha), có công hoặc người đại diện hợp
suất lớn nhất ≥ 40kW pháp của Tổ chức)
3. Giấy tờ xác định chủ thể
HĐMBĐ
4. Giấy tờ xác định mục
đích sử dụng điện
5. Bản đăng ký biểu đồ phụ
tải. (Trường hợp khách hàng
sản xuất, kinh doanh dịch
vụ)
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Từ lưới điện
đến công tơ
và aptomat
bảo
vệ
(ngay sau
công tơ)

Từ sau áp tô
mát bảo vệ
(ngay
sau
công tơ) đến
địa điểm sử
dụng điện của
Khách hàng
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Khách hàng mua điện 1. Giấy đề nghị mua điện
ngắn hạn ngoài sinh 2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân
hoạt (01 pha, 03 pha) hoặc người đại diện hợp
pháp của Tổ chức)
3. Giấy tờ xác định chủ thể
HĐMBĐ
4. Giấy tờ xác định mục
đích sử dụng điện
5. Giấy bảo lãnh của Ngân
hàng hoặc đặt cọc

„Giấy bảo lãnh
Ngân hàng hoặc
đặt cọc‟ nêu tại
Điều 8
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Điều 7.

Trình tự cấp điện mới từ lƣới điện hạ áp

1. Khi nhận được yêu cầu cung cấp dịch vụ của Khách hàng, đơn vị giải quyết sẽ
chủ động liên hệ với Khách hàng.
2. Khách hàng thống nhất với Đơn vị giải quyết thời điểm khảo sát, chủ thể
HĐMBĐ, thoả thuận vị trí và thời gian lắp đặt công tơ, bổ sung các giấy tờ
còn thiếu (nếu có) tại địa điểm của Khách hàng.
3. Khách hàng tham gia nghiệm thu, ký Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm và
nghiệm thu, ký HĐMBĐ đã được ĐL/CTĐL ký trước, giữ 01 bản cùng thời
điểm đóng điện sử dụng.
4. Tổ chức/cá nhân thực hiện dịch vụ lắp đặt dây dẫn sau công tơ vào nhà cho
Khách hàng phải đảm bảo tiêu chuẩn và quy định an toàn điện.
Điều 8.

Giá trị và thời hạn bảo lãnh/đặt cọc khi mua điện ngắn hạn

1. Khách hàng mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt khi yêu cầu mua điện, phải
thực hiện đặt cọc bằng tiền cho ĐL/CTĐL hoặc cung cấp cho ĐL/CTĐL Giấy
bảo lãnh không hủy ngang hoặc Chứng thư bảo lãnh không hủy ngang của
Ngân hàng.
2. Giá trị đặt cọc/bảo lãnh được xác định bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị
mua điện hoặc bằng số tiền điện tương ứng với lượng điện dự kiến tiêu thụ
trong 1,5 tháng.
3. Thời hạn bảo lãnh bằng thời hạn của HĐMBĐ cộng thêm 10 ngày làm việc.
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Điều 9. Dịch vụ cấp điện mới từ lƣới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)
1. Khách hàng có yêu cầu mua điện từ Điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ tại các
đầu mối tiếp nhận nêu tại khoản 2 Điều 5 Quy định này.
2. Thủ tục và trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ điện mới từ lưới điện trung áp quy định trong bảng dưới đây.
TT Loại hình dịch vụ
Giấy tờ khách hàng cung cấp
Thời gian giải
Trách nhiệm chi phí
Chỉ dẫn
quyết của
liên quan
ĐL/CTĐL
ĐL/CTĐL Khách hàng
1

2

3

Khách hàng mua điện sinh 1. Giấy đề nghị mua điện
- Tại
TPHCM
hoạt
2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại không quá 05
diện hợp pháp của Tổ chức)
ngày làm việc
3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ
- Các
tỉnh/t.phố
4. Thông tin đăng ký đấu nối
khác không quá
07 ngày làm việc
Khách hàng mua điện
ngoài sinh hoạt
2.1 Khách hàng mua điện 1. Giấy đề nghị mua điện
- Tại
TPHCM
ngoài sinh hoạt công suất 2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại không quá 05
đến 2.000kVA
diện hợp pháp của Tổ chức)
ngày làm việc
3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ
- Các
tỉnh/t.phố
4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện
khác không quá
07 ngày làm việc
2.2 Khách hàng mua điện 5. Thông tin đăng ký đấu nối
ngoài sinh hoạt công suất
lớn hơn 2.000kVA
Khách hàng mua buôn điện 1. Giấy đề nghị mua điện
- Không quá 07
nông thôn
2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại ngày làm việc
diện hợp pháp của Tổ chức)
3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ
4. Thông tin đăng ký đấu nối
5. Giấy phép hoạt động Điện lực (trường hợp
mua buôn điện có công suất lớn hơn 50kVA)
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Từ lưới điện
đến
điểm
đấu nối đã
thỏa thuận
và thiết bị đo
đếm

Từ điểm đấu
nối đã thoả
thuận đến địa
điểm sử dụng
điện
của
Khách hàng

„Mẫu
Thông tin
đăng
ký
đấu nối‟
nêu tại Phụ
lục 3

Điều 10.

Trình tự thực hiện cấp điện mới từ lƣới điện trung áp

1. Trường hợp công trình điện (trạm biến áp/đường dây và trạm biến áp) do
ĐL/CTĐL đầu tư, ĐL/CTĐL thực hiện 02 thủ tục với Khách hàng (i) Tiếp nhận
yêu cầu, khảo sát hiện trường, thỏa thuận điểm đấu nối và (ii) Ký kết HĐMBĐ
như đối với khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp. Các bước còn lại ĐL/CTĐL
tự thực hiện tuân thủ theo đúng qui định về đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng thời
gian là 30 ngày làm việc (bao gồm thời gian thực hiện của ĐL/CTĐL và thời
gian giải quyết thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước), riêng tại địa bàn TP
Hồ Chí Minh là 13 ngày làm việc.
2. Trường hợp công trình điện do khách hàng đầu tư:
a. Khách hàng có tổng công suất trạm biến áp đến 2.000kVA.
Thời gian
Hạng mục và trình tự thực
Trách nhiệm thực hiện thực hiện của ĐL/CTĐL
hiện
1.Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát
hiện trường, Thỏa thuận đấu nối

2. Thỏa thuận vị trí cột/trạm
điện, hành lang lưới điện và
Cấp phép thi công xây dựng
công trình điện

3. Xác nhận kế hoạch bảo vệ
môi trường

4. Thi công xây dựng công
trình điện
5. Ký kết HĐMBĐ, nghiệm

thu và đóng điện

- Khách hàng
- ĐL/CTĐL

Không quá 02 ngày làm việc

- Khách hàng
- Sở Xây dựng/Sở Giao
thông công chính/UBND
các cấp theo thẩm quyền.
- Khách hàng
- Cơ quan quản lý môi
trường
- Khách hàng

- Khách hàng
- ĐL/CTĐL

Tổng thời gian thực hiện các thủ
tục
với ĐL/CTĐL
Ghi chú : Tổng cộng 5 bước, gồm
Khách hàng với ĐL/CTĐL: 2 bước
Khách hàng với Cơ quan quản lý Nhà nước: 2 bước
Khách hàng tổ chức thi công: 1 bước
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- Tại TPHCM không quá 03
ngày làm việc
- Các tỉnh/thành phố khác
không quá 05 ngày làm việc
- Tại TPHCM không quá 05
ngày làm việc
- Các tỉnh/thành phố khác
không quá 07 ngày làm việc

b. Khách hàng có tổng công suất trạm biến áp lớn hơn 2.000kVA.
Hạng mục và trình tự thực
hiện
1.Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát
hiện trường, Thỏa thuận đấu
nối
2. Xác nhận sự phù hợp Quy
hoạch điện

3. Thỏa thuận vị trí cột/trạm
điện, hành lang lưới điện và
Cấp phép thi công xây dựng
công trình điện cấp

4. Xác nhận kế hoạch bảo vệ
môi trường

5. Thi công xây dựng công
trình điện
6. Ký kết HĐMBĐ, nghiệm

thu và đóng điện

Trách nhiệm thực hiện
- Khách hàng
- ĐL/CTĐL

Thời gian thực hiện của
ĐL/CTĐL
Không quá 02 ngày làm việc

- Khách hàng
- Sở Công Thương

- Khách hàng
- Sở Xây dựng/Sở Giao
thông công chính/UBND
các cấp theo thẩm quyền.

- Khách hàng
- Cơ quan quản lý môi
trường
- Khách hàng

- Khách hàng
- ĐL/CTĐL

Tổng thời gian thực hiện các thủ
tục với ĐL/CTĐL
Ghi chú : Tổng cộng 6 bước, gồm
Khách hàng với ĐL/CTĐL: 2 bước
Khách hàng với Cơ quan quản lý Nhà nước: 3 bước
Khách hàng tổ chức thi công: 1 bước
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- Tại TPHCM không quá 03
ngày làm việc
- Các tỉnh/thành phố khác
không quá 05 ngày làm
việc
- Tại TPHCM không quá 05
ngày làm việc
- Các tỉnh/thành phố khác
không quá 07 ngày làm
việc

Điều 11. Dịch vụ cấp điện mới từ lƣới điện cao áp 110kV, 220kV, siêu cao
áp 500kV
1. Khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới 110kV do các Công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Đồng Nai, Đà Nẵng,
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đề nghị liên hệ với Phòng Kinh doanh của
Công ty.
2. Khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới 110kV do các TCTĐL quản lý đề
nghị liên hệ với Ban Kinh doanh của TCTĐL.
3. Khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới điện truyền tải (110kV, 220kV,
500kV) và từ thanh cái các nhà máy điện của các đơn vị phát điện trực thuộc
hoặc công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, đề nghị liên hệ với Ban
Kinh doanh của EVN.

13

Chƣơng III
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
Điều 12. Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
1. Trong quá trình thực hiện HĐMBĐ, Khách hàng có nhu cầu cung cấp dịch vụ khác có thể gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ
tại các đầu mối tiếp nhận nêu tại khoản 2 Điều 5 Quy định này.
2. Thủ tục và trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, trong quá trình thực hiện HĐMBĐ quy
định trong bảng dưới đây:

TT
1

2

Loại hình dịch vụ
Thay đổi công suất sử dụng
điện/thay đổi loại công tơ 01
pha, 03 pha
Thay đổi công suất sử dụng
điện/thay đổi loại công tơ 01
pha, 03 pha (Đối với khách
hàng SX, KD, DV có công suất
sử dụng cực đại ≥ 40kW)

Giấy tờ khách hàng
cung cấp
1. Giấy đề nghị
2. Bảng kê thiết bị điện

sử dụng
1. Giấy đề nghị
2. Bảng kê thiết bị điện
sử dụng
3. Bản đăng ký biểu đồ
phụ tải

Thời gian giải quyết
của ĐL/CTĐL
Thành phố/thị xã/thị
trấn: không quá 03
ngày làm việc
Nông thôn: không quá
05 ngày làm việc
Nếu phải lắp máy biến
dòng: không quá 07
ngày làm việc
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Trách nhiệm chi phí
ĐL/CTĐL Khách hàng
Các chi phí - Lưới điện hạ
còn lại, đã trừ
áp: Từ sau
Chi phí thuộc
áp tô mát
trách nhiệm bảo vệ (ngay
của
Khách
sau công tơ)
hàng
đến địa điểm
sử dụng điện
của Khách
hàng
- Lưới
điện
trung áp: Từ
điểm đấu nối
đến địa điểm
sử dụng điện
của Khách
hàng

Chỉ dẫn
liên quan

TT

Loại hình dịch vụ

3

Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm

4

Thay đổi mục đích sử dụng
điện
4.1 Từ sử dụng điện ngoài sinh
hoạt sang sử dụng điện sinh
hoạt
4.2 Chuyển sử dụng điện ngoài
sinh hoạt phải thay đổi giá bán
điện
4.3 Từ sử dụng điện sinh hoạt
sang sử dụng điện ngoài sinh
hoạt
Thay đổi định mức sử dụng
điện

5

6

Thay đổi chủ thể HĐMBĐ

Giấy tờ khách hàng
cung cấp

Thời gian giải quyết
của ĐL/CTĐL

1. Giấy đề nghị

- Không quá 07 ngày làm
việc

1. Giấy đề nghị

- Không quá 01 ngày làm
việc

1. Giấy đề nghị
- Không quá 03 ngày làm
2. Giấy tờ xác định
việc

mục đích sử dụng điện

Trách nhiệm chi phí
ĐL/CTĐL Khách hàng

Chỉ dẫn
liên quan

Toàn bộ chi
phí (trừ công
tơ)

Điều 13.1
Điều 13.2
Miễn phí
Điều 13.3

1. Giấy đề nghị
- Không quá 03 ngày làm
2. Sổ hộ khẩu/Sổ tạm
việc

trú/xác nhận công an
quản lý địa bàn cho các
hộ/người dùng chung
tại địa điểm sử dụng
điện
1. Giấy đề nghị
- Không quá 02 ngày làm
2. Giấy tờ xác định chủ
việc (Khách hàng sử
thể HĐMBĐ mới
dụng điện sinh hoạt)
- Không quá 03 ngày làm
việc (Khách hàng sử
dụng điện ngoài sinh
hoạt)
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Miễn phí

Miễn phí

TT
7

Loại hình dịch vụ

Giấy tờ khách hàng
cung cấp

Kiểm tra công tơ và thiết bị đo 1. Giấy đề nghị
đếm khác
Kiểm tra

Kiểm định

8
9

10

11

Cấp điện trở lại khi khách hàng
đã tạm ngừng sử dụng điện
Cấp điện trở lại khi khách hàng
bị tạm ngừng sử dụng điện do
yêu cầu của cơ quan Nhà nước

Thời gian giải quyết
của ĐL/CTĐL

Trách nhiệm chi phí
ĐL/CTĐL Khách hàng

Chỉ dẫn
liên quan
Điều 14

Điện lực thực hiện
- Không quá 01 ngày làm
việc (đối với công tơ)
- Không quá 03 ngày làm
việc (đối với máy biến
dòng/máy biến điện áp)
- Tổ chức kiểm định độc
lập thực hiện
- Không quá 15 ngày làm
việc

1. Giấy đề nghị

- Không quá 02 giờ đối
với khu vực thành thị
- Không quá 08 giờ đối
1. Giấy đề nghị
với khu vực nông thôn
2. Văn bản cho phép
của Cơ quan thẩm
quyền
Thay đổi thông tin đã đăng ký
Giấy đề nghị
- Ngay sau khi tiếp nhận
yêu cầu nhưng không
quá 01 ngày làm việc
- Trường hợp phải ký phụ
lục HĐMBĐ không quá
02 ngày làm việc
Thay đổi hình thức thanh toán 1.Giấy đề nghị
- Không quá 01 ngày làm
tiền điện
việc
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Miễn phí

Toàn bộ chi
phí: nếu thiết
bị đo đếm sau
kiểm định đạt
yêu cầu kỹ
thuật về đo
lường
Tiền
điện
chưa
thanh
toán, lãi chậm
trả, phí đóng
cắt điện
Miễn phí

Miễn phí

Điều 15

TT

Loại hình dịch vụ

12

Xử lý báo mất điện

13

Gia hạn HĐMBĐ

14

Chấm dứt HĐMBĐ

Giấy tờ khách hàng
cung cấp

Thời gian giải quyết
của ĐL/CTĐL

Trách nhiệm chi phí
ĐL/CTĐL Khách hàng

hàng cung - Do ngừng giảm cung
Miễn phí
cấp thông tin dưới mọi cấp điện có kế hoạch:
hình thức
Theo kế hoạch đã thông
báo
- Do sự cố: Không quá 02 Các Bên chịu trách nhiệm khắc
phục sự cố thuộc tài sản quản
giờ
lý
1. Giấy đề nghị
- Không quá 01 ngày làm
Miễn phí
việc
1. Khách

1. Giấy đề nghị

- Không quá 02 ngày làm
việc
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Miễn phí

Chỉ dẫn
liên quan

Điều 13.

Thay đổi mục đích sử dụng điện

1. Trường hợp Khách hàng đang sử dụng điện ngoài sinh hoạt có yêu cầu thay
đổi sang sử dụng điện sinh hoạt, Khách hàng cùng với ĐL/CTĐL thực hiện chấm
dứt HĐMBĐ ngoài sinh hoạt và ký kết HĐMBĐ sinh hoạt mới.
2. Trường hợp Khách hàng đang sử dụng điện ngoài sinh hoạt có yêu cầu thay
đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi giá bán điện, Khách hàng cùng với
ĐL/CTĐL thực hiện lập „Biên bản thỏa thuận tỷ lệ mục đích sử dụng điện‟ theo
thực tế.
3. Trường hợp Khách hàng đang sử dụng điện sinh hoạt có yêu cầu thay đổi
sang sử dụng điện ngoài sinh hoạt, Khách hàng cùng với ĐL/CTĐL thực hiện
chấm dứt HĐMBĐ sinh hoạt, lập “Biên bản thỏa thuận tỷ lệ mục đích sử dụng
điện” theo thực tế và ký kết HĐMBĐ ngoài mục đích sinh hoạt.
Điều 14.

Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm điện khác

1. Khi Khách hàng có yêu cầu kiểm tra công tơ hoặc thiết bị đo đếm khác
ĐL/CTĐL/TCTĐL có trách nhiệm kiểm tra miễn phí và thông báo cho Khách
hàng kết quả kiểm tra thiết bị đo đếm.
2. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với kết quả của ĐL/CTĐL/TCTĐL,
Khách hàng có quyền đề nghị Sở Công Thương tổ chức kiểm định độc lập.
3. Trong trường hợp đơn vị kiểm định độc lập xác định thiết bị đo đếm điện
đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán
chi phí kiểm định cho đơn vị kiểm định độc lập.
Điều 15.

Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện

1. Khách hàng có yêu cầu thay đổi hình thức thanh toán tiền điện đã ký trong
HĐMBĐ, có thể lựa chọn một hay nhiều hình thức thanh toán và gửi yêu cầu
thay đổi đến các đầu mối tiếp nhận nêu tại khoản 2 Điều 5 Quy định này.
2. Các hình thức thanh toán tiền điện bao gồm:
a. Ủy nhiệm thu/Ủy nhiệm chi;
b. Trích nợ tự động;
c. Tại quầy của Ngân hàng/ĐL/CTĐL ;
d. Qua máy ATM/Internet Banking/Mobile Banking/SMS Banking;
e. Qua các Tổ chức trung gian thanh toán;
f. Các hình thức khác được thỏa thuận trong HĐMBĐ.
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Chƣơng IV
DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Điều 16.

Các loại hình dịch vụ.

1. Khách hàng có nhu cầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ có thể gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ tại các đầu mối tiếp nhận nêu tại
khoản 2 Điều 5 Quy định này.
2. Các dịch vụ hỗ trợ và trách nhiệm thực hiện của ĐL/CTĐL/TT.CSKH cung cấp bao gồm:
STT
1

2

3

Loại hình dịch vụ

Thời gian giải quyết của
ĐL/CTĐL/ TT.CSKH

Tra cứu thông tin
1. Lịch ngừng giảm cung cấp điện
2. Thủ tục cấp điện
3. Thủ tục liên quan đến HĐMBĐ
4. Chỉ số công tơ, hóa đơn tiền điện
5. Nợ tiền điện
6. Điểm thu và hình thức thu tiền điện
7. Khác
Tƣ vấn sử dụng điện
1. Lựa chọn dây dẫn điện, thiết bị điện trong gia đình
2. Sử dụng điện an toàn
3. Sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
Tƣ vấn Thiết kế, xây dựng, nghiệm thu, bảo trì/bảo dƣỡng,
vận hành công trình điện
1. Lắp đặt dây dẫn từ sau công tơ đến nhà Khách hàng
2. Thiết kế, xây lắp công trình điện
3. Nghiệm thu công trình điện
4. Bảo trì/Bảo dưỡng công trình điện
5. Vận hành công trình điện

Khi nhận được yêu cầu

Miễn phí

Khi nhận được yêu cầu

Miễn phí

Theo hợp đồng ký kết

Theo hợp đồng ký kết
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Chi phí dịch vụ

STT
4

Loại hình dịch vụ

Thời gian giải quyết của
ĐL/CTĐL/ TT.CSKH

Giải đáp kiến nghị của Khách hàng
1. Mất điện
2. Thủ tục cấp điện
3. Giá bán điện
4. Hóa đơn tiền điện
5. Ghi chỉ số công tơ
6. Thông tin về thiết bị đo đếm
7. Các loại chi phí
8. Thái độ của Cán bộ nhân viên
9. Các vấn đề liên quan đến cung cấp điện và sử dụng điện
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Khi nhận được yêu cầu

Chi phí dịch vụ
Miễn phí

Chƣơng V
TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
Điều 17.

Quyền lợi và trách nhiệm của Khách hàng

1. Quyền lợi
a. Được yêu cầu cung cấp các dịch vụ điện trong Quy định này.
b. Được miễn chi phí làm các thủ tục thực hiện dịch vụ cung cấp điện.
c. Được cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung và thời gian nêu trong Quy định
này khi có đầy đủ hồ sơ.
d. Được quyền lựa chọn tổ chức/cá nhân cung cấp dịch vụ điện (Tư vấn thiết
kế xây dựng, giám sát công trình điện….) thuộc trách nhiệm của Khách hàng,
đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn điện.
e. Bổ sung giấy tờ còn thiếu trong quá trình thực hiện dịch vụ cung cấp điện
đến khi hoàn tất dịch vụ tại địa điểm yêu cầu của Khách hàng.
f. Được kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dịch vụ cung cấp điện nêu trong
Quy định này.
g. Thực hiện các quyền lợi theo các quy định của pháp luật.
2. Trách nhiệm
a. Hợp tác, phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ trong quá trình cung cấp và
sử dụng dịch vụ.
b. Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và đúng nội dung
HĐMBĐ đã ký kết.
c. Thực hiện các trách nhiệm khác theo các quy định của pháp luật.
Điều 18.

Trách nhiệm và Quyền lợi của TCTĐL/CTĐL/ĐL

1. Trách nhiệm
a. Hướng dẫn đầy đủ các hồ sơ thủ tục khi tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ
của khách hàng. Tiếp nhận hồ sơ còn thiếu trong quá trình thực hiện đến trước
khi kết thúc dịch vụ tại địa điểm yêu cầu dịch vụ của Khách hàng.
b. Không được từ chối cấp điện khi Khách hàng đã có đủ hồ sơ theo yêu cầu
của Quy định này, trừ trường hợp có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền không cho phép cấp điện.
c. Thực hiện đúng lịch đã hẹn với Khách hàng. Đảm bảo cung cấp dịch vụ
điện đúng nội dung, đúng thời gian.
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d. Thỏa thuận và được sự chấp thuận của chủ sở hữu công trình điện, khi sử
dụng tài sản lưới điện của chủ sở hữu, bán điện cho Khách hàng khác .
e. Yêu cầu cán bộ nhân viên sử dụng trang phục công tác hoặc thẻ nghiệp vụ
khi giao tiếp với khách hàng theo nhiệm vụ được giao.
2. Quyền lợi
a. Thực hiện các quyền lợi theo các quy định của pháp luật.
b. Được quyền từ chối hoặc ngừng cấp điện đối với các khách hàng vi phạm
các qui định của pháp luật theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước có
thẩm quyền.
Điều 19.

Trách nhiệm của các đơn vị trong EVN

1. Trách nhiệm của các P.GDKH/ TT.CSKH: Tiếp nhận và trả lời các yêu cầu
của Khách hàng qua các kênh giao tiếp theo khoản 2 Điều 5 của Quy định này.
2. Trách nhiệm của các TCTĐL/ CTĐL/ ĐL:
a. Thông báo công khai nội dung Quy định tại P.GDKH, TT.CSKH, Website.
b. Không được quy định riêng với Khách hàng trái với Quy định này.
c. Tổ chức phân công chức năng nhiệm vụ nội bộ đảm bảo cung cấp dịch vụ
đến Khách hàng theo đúng Quy định này.
3. Trách nhiệm của EVN: Kiểm tra, giám sát và giải quyết các vướng mắc trong
quá trình thực hiện Quy định này.
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CHƢƠNG VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 20.

Tổ chức thực hiện

1. Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc EVN, Trưởng các Ban thuộc HĐTV
EVN, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của EVN, Thủ trưởng các
Đơn vị thuộc Đối tượng áp dụng tại khoản 2 Điều 1 Quy định này và các tổ
chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.
2. Các Đơn vị áp dụng trực tiếp Quy định này và được ban hành hướng dẫn thực
hiện những nội dung đặc thù của đơn vị chưa được quy định tại Quy định này.
Hướng dẫn của Đơn vị không được trái quy định pháp luật, quy định của EVN
và quy định tại Quy định này.
3. Quy định này là cơ sở để Người đại diện vận dụng, có ý kiến khi xây dựng và
biểu quyết ban hành quy định có nội dung liên quan đến Quy định này tại đơn vị
mình.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị, tổ chức, cá
nhân phản ánh về EVN (Ban Kinh doanh) để xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù
hợp.
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Hoàng An
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Phụ lục 1
DANH SÁCH CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ QUA WEBSITE, EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI
STT
1

Tên đơn vị Điện lực
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN)

Phạm vi giải quyết

2

Tổng công ty Điện lực miền
Bắc (EVNNPC)

Khách hàng thuộc khu vực các
Tỉnh/Thành phố sau: Nam Định; Phú
Thọ; Quảng Ninh; Thái Nguyên; Bắc
Giang; Thanh Hóa; Thái Bình; Yên
Bái; Lạng Sơn; Tuyên Quang; Nghệ
An; Cao Bằng; Sơn La; Hà T nh;
Hòa Bình; Lào Cai; Điện Biên; Hà
Giang; Bắc Ninh; Hưng Yên; Hà
Nam; V nh Phúc; Bắc Kạn; Lai
Châu; Hải Phòng; Hải Dương; Ninh
Bình
Khách hàng thuộc khu vực các
Tỉnh/Thành phố sau: Quảng Bình;
Quảng Trị; Thừa Thiên - Huế; Đà
Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi;
Bình Định; Phú Yên; Khánh Hòa;
Gia Lai; Kon Tum; Đắk Lắk; Đắk
Nông.
Khách hàng thuộc khu vực các
Tỉnh/Thành phố sau: Bình Phước;
Bình Thuận; Lâm Đồng; Bình
Dương; Tây Ninh; Long An; Đồng
Tháp; Tiền Giang; Bến Tre; V nh
Long; Cần Thơ; An Giang; Kiên

Trung tâm CSKH-EVNNPC

3

4

Tổng công ty Điện lực
miềnTrung
(EVNCPC)
Trung tâm CSKH-EVNCPC

Tổng công ty Điện lực miền
Nam (EVNSPC)
Trung tâm CSKH-EVNSPC

Website
http://evn.com.vn
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Email

Số điện thoại
(04)66946789

http://www.npc.com.vn
http://cskh.npc.com.vn

cskh@npc.com.vn

19006769

cskh@cpc.vn

19001909

cskh@evnspc.vn

19001006

https://www.cpc.vn

http://cskh.cpc.vn

https://evnspc.vn
http://cskh.evnspc.vn

STT

5

6

Tên đơn vị Điện lực

Tổng công ty Điện lực Tp. Hà
Nội (EVNHANOI)
Trung tâm CSKH-EVNHANOI

Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ
Chí Minh
(EVNHCMC)
Trung tâm CSKH-EVNHCMC

Phạm vi giải quyết
Giang; Cà Mau; Bà Rịa- Vũng Tàu;
Trà Vinh; Sóc Trăng; Ninh Thuận;
Bạc liêu; Hậu Giang; Đồng Nai.
Khách hàng thuộc khu vực các
quận/huyện sau: Hoàn Kiếm; Hai Bà
Trưng; Ba Đình; Đống Đa; Bắc Từ
Liêm; Nam Từ Liêm; Thanh Trì; Gia
Lâm; Đông Anh; Sóc Sơn; Tây Hồ;
Thanh Xuân; Cầu Giấy; Hoàng Mai;
Long Biên; Mê Linh; Hà Đông; Sơn
Tây; Chương Mỹ; Thạch Thất;
Thường Tín; Ba Vì; Đan Phượng;
Hoài Đức; Mỹ Đức; Phú Xuyên;
Phúc Thọ; Quốc Oai; Thanh Oai;
Ứng Hòa.
Khách hàng thuộc khu vực các
quận/huyện sau: từ Quận 1 đến Quận
12; Bình Thạnh; Tân Bình; Bình
Tân; Gò Vấp; Phú Nhuận; Tân Phú;
Thủ Đức; Hóc Môn; Cần Giờ; Nhà
Bè; Bình Chánh; Củ Chi
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Website

Email

Số điện thoại

http://evnhanoi.vn
http://cskh.evnhanoi.com. cskh.evnhanoi@ev
vn
nhanoi.vn

19001288 (04)22222000

http://www.hcmpc.com.v
n
http://cskh.hcmpc.vn

cskh@hcmpc.com.
vn

1900545454

Phụ lục 2 : CÁC MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN
SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
Kính gửi: ............................................................
1.Họ và tên: .........................................(1)
2.Số
CMND/Hộ
chiếu/CMCAND/CMQĐND…:
cấp……....……ngày….tháng.....năm….

..............Cơ

quan

3.Địa điểm đăng ký sử dụng điện:…............................................
4.Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):..............................;
5.
6.Email………...................……...............................(2)

Fax................................. ;

7.Công suất đăng ký sử dụng:......................kW; 8.Số hộ dùng chung:………..
9.Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện ; Đang dùng công tơ chung
:
10.Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ………………(3).
........., ngày..........tháng..........năm...........
Bên mua điện
(ký, ghi rõ họ và tên)
HƢỚNG DẪN
1. Ghi tên Khách hàng là cá nhân, hoặc tên đại diện của hộ dùng chung
2. Khách hàng cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ.
3. Trường hợp đang dùng chung có thêm 01 trong những thông tin liên quan đến
Chủ hộ dùng chung
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN
SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT
Kính gửi: ............................................................
1.Tên
cơ
quan
hoặc
cá
điện:...................................................(1).

nhân

đăng

ký

mua

2.Đại diện là ông (bà): ...............................................................................(2).
3.Số
CMND/Hộ
chiếu/CMCAND/CMQĐND…:
cấp……....……ngày….tháng.....năm….

..............Cơ

quan

4.Theo giấy uỷ quyền………… ngày làm việc ...tháng….năm….…của......

(3)

5.Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):.....................;
6. Fax................................. ; 7.Email………...................……...........................(4)
8.Tài khoản số:......................Tại ngân hàng:…………..........…………… (5)
9.Hình
thức
thanh
…............................................….........................................

toán:

10.Địa chỉ giao dịch:...............................;
11.Mã số thuế:..............................................
12,Mục đích sử dụng
điện:.........................................................................................
13.Địa điểm đăng ký sử dụng điện:...................................................................
14.Công suất đăng ký sử dụng:......................kW
15.Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện ; Đang dùng công tơ
chung
16.Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ…………………(6).
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BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN
(Áp dụng đối với yêu cầu mua điện có công suất đăng ký sử dụng
Tên
thiết bị

Công
suất
(kW)

Số
lượng

Thời gian sử
dụng
Từ.....
đến....

Tổng

Tổng công
suất sử dụng
(kW)

40kW)

Điện năng
(kWh/ngày
làm việc)

1............
2............
3............
.
........., ngày..........tháng..........năm...........
Bên mua điện (7)
(ký, ghi rõ họ và tên)
HƢỚNG DẪN
(1): Ghi tên Khách hàng là cá nhân, hoặc tên đơn vị đăng ký mua điện
(2) Ghi tên cá nhân đại diện của Cơ quan/tổ chức đăng ký mua điện
(3): Giấy ủy quyền cho cá nhân đại diện của cơ quan/tổ chức để mua điện
(4) và (5) Ghi đầy đủ đối với cơ quan/tổ chức. Khách hàng cung cấp thông tin để
nâng cao chất lượng dịch vụ
(6): Trường hợp đang dùng chung có thêm 01 trong những thông tin liên quan
đến Chủ hộ dùng chung
(7):Là cá nhân hoặc đại diện Bên mua điện (được ủy quyền)
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Phụ lục 3
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khách hàng.
a) Họ và tên khách hàng:……………………………………
b) Có trụ sở đăng ký tại:……………………………………..
c) Người đại diện/Người được ủy quyền:……………………………………..
d) Chức danh:………………………………………………………………….
đ) Số CMND/Hộ chiếu:……………………………………………………….
e) Địa chỉ liên lạc: ……….Điện thoại………. ; Fax:………; Email:…………
2. Hồ sơ pháp lý
Các tài liệu về tƣ cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.
3. Mô tả dự án
a) Đề nghị đấu nối: (mô tả nhu cầu đấu nối)……………………………….
b) Tên dự án:………………………………………………
c) Địa điểm xây dựng:…………………………………………
d) L nh vực hoạt động/loại hình sản xuất:…………………………………..
đ) Ngày dự kiến đóng điện điểm đấu nối:…………………………………..
e) Cấp điện áp dự kiến đấu nối:……………………………………………..
II. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN
1. Số liệu về điện năng và công suất định mức
Công suất sử dụng lớn nhất:………… ………….(kW)
Điện năng tiêu thụ/ngày/tháng/năm:…………………….(kWh)
Đăng ký sử dụng điện

Năm hiện Năm thứ Năm thứ Năm thứ Năm thứ
tại
2
3
4
5

Công suất lớn nhất (kW)
Sản lượng điện trung bình
năm (kWh)
2. Số liệu dự báo nhu cầu điện tại điểm đấu nối
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- Khách hàng cung cấp các thông tin về tổng công suất lắp đặt của các thiết bị
điện, chế độ tiêu thụ điện (ca, ngày làm việc và ngày nghỉ).
- Đối với khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử
dụng cực đại ≥ 40 kW trở lên, khách hàng cung cấp các thông tin về Biểu đồ phụ
tải ngày điển hình của năm vào vận hành (hoặc năm dự kiến thay đổi đấu nối
hiện có) và 04 năm tiếp theo.
3. Yêu cầu về mức độ dự phòng
Đối với Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối là
khách hàng quan trọng theo danh mục được UBND cấp tỉnh phê duyệt có nhu
cầu nhận điện từ hai nguồn trở lên cần nêu rõ yêu cầu về nguồn và công suất dự
phòng.
4. Đặc tính phụ tải và các yêu cầu khác (nếu có)
Chi tiết về đặc điểm dây chuyền công nghệ các thành phần phụ tải của Khách
hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối, trong đó đặc biệt
lưu ý cung cấp thông tin về các phụ tải có thể gây ra dao động quá 5% tổng công
suất của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối tại
điểm đấu nối và mức gây nhấp nháy điện áp của các phụ tải đó.
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