TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số
/ĐNoPC-KD
V/v Cung cấp thủ tục và thời gian
giải quyết cấp điện trung áp

Kính gửi: Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Nông.
Căn cứ văn bản số 791/SKH-VP ngày 27/04/2047 của Sở kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Đắk Nông v/v cung cấp quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Về vấn đề này
Công ty Điện lực Đắk Nông cung cấp thủ tục và thời gian giải quyết cấp điện trung áp
như sau:
1. Lưu đồ giải quyết cấp điện trung áp (Phụ lục 1).
2. Hướng dẫn thủ tục đăng ký mua điện (phụ lụ 2)
3. Các Biểu mẫu đăng ký mua điện.
Trên đây là lưu đồ, thời gian và các biểu mẫu giải quyết cấp điện trung áp tại
Công ty Điện lực Đắk Nông. Công ty Điện lực Đắk Nông kính báo Quý sở biết.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC 1
LƯU ĐỒ GIẢI QUYẾT CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP

(Công trình đường dây và trạm biến áp do khách hàng tự đầu tư)

TT

1

Các bước thực hiện

Bước1:
- Tiếp nhận các yêu cầu
cấp điện của KH
- Khảo sát hiện trường
- Thỏa thuận đấu nối và
các chỉ tiêu kỹ thuật

Đơn vị Điện lực thực hiện

Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các
nội dung của Bước 1 theo phân cấp như sau:
- Công ty giải quyết trong các trường hợp sau:
+ TBA ≥1.000kVA, cấp điện áp < 110kV,
đấu nối vào lưới điện thuộc địa bàn Điện lực
Gia Nghĩa quản lý.
+ TBA ≥ 500kVA, cấp điện áp < 110kV, đấu
nối vào lưới điện thuộc địa bàn các Điện lực
còn lại quản lý.

Thời gian thực
hiện được tính
từ khi nhận đủ
hồ sơ (ngày
làm việc)

≤ 1,5 ngày

- Điện lực Gia Nghĩa giải quyết:
TBA < 1000kVA, cấp điện áp < 110kV
- Các Điện lực còn lại giải quyết:
TBA < 500kVA, cấp điện áp < 110kV
* Lưu ý:
- Đối với công trình TBA có tổng dung lượng
≤ 2.000kVA, được bãi bỏ việc xác nhận Sự phù
hợp quy hoạch điện lực.
- Đối với công trình TBA có tổng dung lượng
> 2.000kVA, khách hàng phải xác nhận Sự phù
hợp quy hoạch điện lực (theo TT 24/2016/TTBCT ngày 30/11/2017).
- Công ty thực hiện trong các trường hợp:

2

3

Bước 2.
Nhận hồ sơ hoàn công,
yêu cầu nghiệm thu, tổ
chức nghiệm thu

Bước 3.
- Ký kết Hợp đồng MBĐ,
- Treo & nghiệm thu HTĐĐ,
- Đóng điện công trình.

KH mua điện qua TBA chuyên dùng có
điện áp dưới 110kV và có cáp trung áp ngầm
hoặc đường dây dài trên 500m hoặc TBA có
dung lượng trên 1.600kVA.
- Điện lực thực hiện trong các trường hợp:
KH mua điện qua TBA chuyên dùng có
điện áp dưới 110kV và không có cáp trung áp
ngầm hoặc đường dây dài từ 500m trở xuống
hoặc TBA có dung lượng từ 1600kVA trở
xuống.
- Các Điện lực trực thuộc thực hiện khi khách
hàng mua điện trung áp có cấp điện áp dưới
110kV (không kể công suất TBA) đấu nối vào
lưới trung áp thuộc đơn vị mình quản lý.
- Các trường hợp còn lại Công ty thực hiện.

Tổng cộng

≤ 06 ngày

≤ 2,0 ngày

≤ 2,5 ngày, kể
từ ngày công
trình đủ điều
kiện đóng điện

PHỤ LỤC 2
I. Hướng dẫn thủ tục đăng ký mua điện, hồ sơ gồm có:
1. Giấy đề nghị mua điện nếu dùng điện vào mục đích sinh hoạt thì dùng mẫu B01;
nếu dùng điện vào mục đích ngoài sinh hoạt thì dùng mẫu B02; hoặc công văn đề nghị
mua điện.
2. Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện như:
Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà đối với khách hàng sinh hoạt);
Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm (đối với Khách
hàng ngoài mục đích sinh hoạt). Trường hợp Khách hàng không có một trong các Giấy tờ
nêu trên, phải có Giấy xác nhận của UBND phường/xã sở tại.
3. Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện
(đối với khách hàng ngoài sinh hoạt) như:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký 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.
- Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi mua điện từ
lưới điện phân phối có tổng công suất máy biến áp từ 50kVA trở lên phải có Giấy phép
hoạt động điện lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
4. Bảng liệt kê thiết bị sử dụng điện (trường hợp trong Giấy đăng ký mua điện chưa
liệt kê thiết bị), mẫu B05;
5. Giấy ủy quyền (đối với các hộ dùng chung công tơ). B06
6. Biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện đối với
trường hợp Khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng
cực đại từ 40kW trở lên, Biểu đồ phụ tải theo mẫu: B09;
7. Tờ trình đề nghị đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật, trong đó nêu rõ vị trí dự kiến đấu
nối, dung lượng máy biến áp, khối lượng đường dây trung hạ áp,..(theo mẫu phuc lục 2B
kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015).
8. Sơ đồ nguyên lý các thiết bị chính sau điểm đấu nối;
9. Tài liệu kỹ thuật về các trang thiết bị dự định đấu nối hoặc các thay đổi dự kiến tại
điểm đấu nối hiện tại, thời gian dự kiến hoàn thanh dự án, số liệu kỹ thuật của dự án đấu
nối mới hoặc thay đổi đấu nối hiện tại;
10. Trường hợp nhiều tổ chức, hoặc nhiều cá nhân cùng góp vốn đầu tư công trình
điện thì hồ sơ có thêm Giấy ủy quyền hợp pháp và một (01) bản sao của một trong các
loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện của các tổ chức hoặc các cá nhân đó.
* Lưu ý: Đối với công trình TBA có tổng dung lượng > 2.000kVA, khách hàng phải
xác nhận Sự phù hợp quy hoạch điện lực (theo TT 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2017).
Hồ sơ làm việc với Sở Công thương để xác nhận Sự phù hợp với quy hoạch Điện lực
gồm những giấy tờ nêu trên.
II. Các biểu mẫu đăng ký mua điện:
Các biểu mẫu đăng ký mua điện trung áp có ký hiệu là: ĐNoPC-KD/QT.09*B…(có
kèm theo văn bản này).
PHỤ LỤC 3
CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN
PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
Bên mua điện(cá nhân/tổ chức): …………………..…….………………………………….……….
Đại diện ông/bà: …………………………………..………………………………………….……..
Số CMND: ..........................................do Công an …………....…… cấp ngày …...../……. /……..
Theo giấy uỷ quyền ngày ..….../ ……. / …..… của .........................................................................
Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................................
Địa điểm đăng ký sử dụng điện: :........................................................................................................
Email/điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin:…………………………..……………….. /………..…..
Đăng ký hình thức thanh toán tiền điện: …………………………………………….…………..….
Tài khoản số :……......………………….…….. Tại ngân hàng:……………..…..........……………
Đề nghị mua điện 1 pha

 ; 3 pha



Sử dụng điện cho mục đích khác (nếu có): ..................................................
Công suất đăng ký sử dụng : …… kW.
Số hộ dùng chung: …... hộ
Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện

 ; Đang dùng công tơ chung 

Hồ sơ kèm theo: đánh dấu X vào ô và kèm theo giấy tờ để lưu Hồ sơ:
 Hộ khẩu thường trú/Sổ tạm trú

 Giấy uỷ quyền của các hộ sử dụng điện
 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Giấy chung/ Danh sách hộ dùng chung
chứng nhận quyền sở hữu nhà
 Bản xác nhận đã thanh toán hết nợ tiền
 Quyết định phân nhà/Hợp đồng mua bán nhà/ điện của hộ tách mới
Hợp đồng ủy quyền quản lý &
sử dụng nhà/ Hợp đồng thuê nhà.
…......, ngày ....... tháng ....... năm 201…
Đại diện Bên bán điện
(ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn
Về địa điểm sử dụng điện (nếu có)

........., ngày ........ tháng ........ năm 201....
Đại diện Bên mua điện
(ghi rõ họ và tên)

* Ghi chú:
- Hẹn KH ngày khảo sát: …../….. /201 ….

…………………………………………

- Người hẹn: ………………………………

…………………………………………

- Số điện thoại liên hệ: …………………….

…………………………………………
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SƠ ĐỒ, VỊ TRÍ NƠI SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

DANH SÁCH HỘ DÙNG CHUNG

STT

Họ tên chủ hộ

Địa chỉ

Số sổ hộ khẩu

Ký tên

Tổng cộng số hộ
KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN
- Vị trí thỏa thuận lắp đặt công tơ tại:
+  Trên trụ điện số: ………………………..; Xuất tuyến: ..........................................................
+  Khác ........................................................................................................................................
- Mã/tên sổ GCS: …………………………………………………..; Mã lộ hạ thế: ........................
- Nguồn điện được cấp từ trạm biến áp: …………………………...; Mã TBA: ..............................
- Mục đích sử dụng khác ngoài mục đích sinh hoạt:  SX;  KDDV;  Khác ........................
- Số hộ dùng chung: .........................................................................................................................
- Kết luận:
+ Đủ điều kiện cấp điện: Đề nghị lắp công tơ……….pha …..……..V ……....A
+ Trở ngại: Lý do ..............................................................................................................
- Ý kiến của khách hàng: ..................................................................................................................

…………, ngày ...... tháng ..... năm 201....
Người khảo sát
(ký và ghi rõ họ tên)

…………, ngày ....... tháng ...... năm 201...
Phê duyệt của lãnh đạo Đơn vị

ĐNoPC-KD/QT.09*B01/15.02.2017*1/2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN NGOÀI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
Không đầu tư ĐZ và TBA :

Có đầu tư ĐZ và TBA :

Bên mua điện:..............................................................................................................................................
Đại diện là ông (bà): . ..................................................................................................................................
Số CMND: ............................... do Công an ……………..………..…….. cấp ngày…..../….…/ ..........
Theo giấy uỷ quyền số ………….. ngày ….../..…./….… của ...................................................................
Email/Điện thoại liên hệ và nhận tin nhắn: …………………………………………../……………..
Hình thức thanh toán: …………………………………………………………………………………..
Tài khoản số:…….............................;Tại ngân hàng: .................................................................................
Địa chỉ giao dịch: ............................................................................; Mã số thuế: …….………..
Địa điểm đăng ký sử dụng điện: .................................................................................................................
Đề nghị mua điện:  1 pha;
 3 pha.
Công suất đăng ký sử dụng: ………… kW; Mục đích sử dụng điện: .......................................................
Tình trạng sử dụng điện hiện tại:  Chưa có điện;  Đang dùng công tơ chung
Thời gian sử dụng điện:
 Sử dụng dài hạn;
 Sử dụng ngắn hạn: ……. Tháng

BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN
Mục
đích
sử
dụng

Tên
thiết bị

(1)

(2)

Công
suất
(kW)

Số
lượng

Hệ số
sử
dụng

Tổng
công
suất sử
dụng

Từ giờ đến
giờ

Tổng thời
gian sử
dụng/ngày

Điện
năng

(giờ)

(kWh/ngày)

(8)

(9)=(6)*(8)

(kW)
(3)

(4)

(5)

(6) =
(3)*(4)*(5)

(7)

Tổng cộng

Hồ sơ kèm theo: Đánh dấu (X) vào ô trống những giấy tờ kèm theo có trong Hồ sơ:
 Hộ khẩu thường trú/Sổ tạm trú
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy
 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Giấy chứng
chứng nhận đăng ký kinh doanh
nhận quyền sở hữu nhà
 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh,
 Quyết định phân nhà/ Hợp đồng mua bán nhà/
văn phòng đại diện/ Giấy phép đầu tư/ Quyết
Hợp đồng ủy quyền quản lý & sử dụng nhà/ Hợp
định thành lập đơn vị
đồng thuê nhà/địa điểm
 Bản xác nhận đã thanh toán hết nợ tiền điện Cơ
 ……………………………………………………
qua hoặc cá nhân tách mới

…………., ngày ...... tháng ..... năm 201....
Đại diện Bên bán điện

………, ngày ...... tháng ...... năm 201...
Đại diện Bên mua điện

(ký, ghi rõ họ và tên)

(ký, ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

* Ghi chú:

Về địa điểm sử dụng điện (nếu có)
………………………………………….

- Hẹn KH ngày khảo sát: ….. /…… /201.....
- Người hẹn: …………………..……………..

……………………………………….

- Số điện thoại liên hệ: ………………………
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SƠ ĐỒ, VỊ TRÍ NƠI SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN
1.Kết quả khảo sát kỹ thuật:
- Tên trạm biến áp cấp điện:………………………………………….; Mã TBA .....................................
Công suất trạm :……………...kVA; Tải cực đại TBA: …….…………A; Hệ số mang tải TBA: ...... %
- Công suất sử dụng thực tế: ………..………………kW; Tương ứng: ................................................. A
2.Phương án cấp điện (không đầu tư công trình điện):
- Vị trí thỏa thuận lắp đặt công tơ tại:
+  Trên trụ điện số: ………………………………………..; Xuất tuyến: .................................
+  TBA ……………………….
+  Khác ......................................................................................................................................
- Mã/tên sổ GCS: …………………………………………………….; Mã lộ hạ thế: ...............................
- Kết luận:
+ Đủ điều kiện cấp điện: Đề nghị lắp công tơ……….pha …..……..V …………....A
+ Trở ngại: Lý do ......................................................................................................................
- Ý kiến của khách hàng: ...........................................................................................................................
(Trường hợp khách hàng đề nghị ngành điện đầu tư ĐZ và TBA thì thực hiện theo hồ sơ cấp điện
trung áp có đầu tư công trình điện).
…………, ngày ....... tháng ....... năm 201....
Người khảo sát
(Ký và ghi rõ họ tên)

…………, ngày ...... tháng ...... năm 201...
Phê duyệt của lãnh đạo đơn vị
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
BẢNG ĐĂNG KÝ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ THEO TỪNG LOẠI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐIỆN

Kèm theo giấy đăng ký mua điện ngày …./……/………….
Tên đơn vị hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng điện: …………………………………………………………………
Địa chỉ giao dịch: …………………………………………………………………
Địa chỉ nơi sử dụng điện: …………………………………………………………
Công suất đăng ký sử dụng: ….…kW; Trạm biến áp …...... kVA (đối với công trình điện có đầu tư).
Các mục
đích sử
dụng điện
(1)

Tên thiết bị

Công
suất
(kW)

Số
lượng

Hệ số
đồng
thời

(2)

(3)

(4)

(5)

Thời gian sử dụng (giờ)
Từ ...giờ
đến ...giờ
(6)

Tổng công
Tổng số suất sử dụng
(kW)
giờ sử dụng
(7)

(8)=(3)x(4)x(5)

Điện năng
(kWh/ngày

Ghi chú

(9)=(7)x(8)

(10)

Tổng cộng
Tổng sản lượng điện của mục đích đó
Tỷ lệ sử dụng điện theo từng loại mục đích =

x 100%

- SHBT: ……. (%)
- KDDV: ……..(%)

- SXBT: ……… (%)
- ………....…….(%)

Tổng sản lượng của tất cả các loại mục đích

……………, ngày …. tháng …. năm 201 ...
ĐẠI DIỆN BÊN SỬ DỤNG ĐIỆN

ĐNoPC-KD/QT.09*B.05/ 15.02.2017

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc LËp – Tù Do – H¹nh Phóc

GiÊy uû quyÒn
(V/v ký hîp ®ång mua b¸n ®iÖn)

§Ó thuËn tiÖn cho viÖc ký hîp ®ång mua b¸n ®iÖn víi §iÖn lùc ……………. vµ cam kÕt thùc hiÖn
®Çy ®ñ quyÒn vµ nghÜa vô ghi trong hîp ®ång mua b¸n ®iÖn. Chóng t«i gåm nh÷ng ng-êi cã tªn d-íi ®©y:
T
T

Hä vµ tªn
ng-êi uû quyÒn

Sè CMND

Ngµy cÊp

§Þa chØ th-êng tró/t¹m tró

Ch÷ ký

Nay uû quyÒn cho ¤ng/Bµ: ………………………..………… sinh n¨m …..………….…….
Sè CMND ……………………..… cÊp ngµy …………..…….. n¬i cÊp ………….…………..
Th-êng tró t¹i:……………………………………………………………………….…………
§Õn §iÖn lùc …………….. ®Ó lµm thñ tôc ®¨ng ký mua ®iÖn vµ ký hîp ®ång mua ®iÖn.

…………., ngµy …. th¸ng …. n¨m 201….
X¸c nhËn cña ®Þa ph-¬ng

Ng-êi ®-îc uû quyÒn

(Ký, ghi râ hä tªn)

(Ký, ghi râ hä tªn)

Nh©n viªn x¸c minh
(Ký, ghi râ hä tªn)

ĐNoPC-KD/QT.09*B.06/15.02.2017

BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI
(Phụ lục của hợp đồng số: ………………… ngày: ……/ ……/ …..……)
Bên mua điện: …………………………………………………….. ..
Địa chỉ khách hàng: ………………………………………………….
Địa chỉ dùng điện: …………………………………………………………
Lộ trình: ........................
Hai bên cùng thống nhất và đảm bảo việc cung cấp - sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải và các thông số sử dụng điện chủ yếu sau:

P(kW)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

…

…………., ngày ...... tháng ...... năm 201…
Đại diện Bên mua điện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐNoPC-KD/QT.09*B.09/15.02.2017

Điện năng trung bình ngày - Atb ngày: ............... kWh
Công suất trung bình ngày - Ptb ngày: ............... kW
Công suất sử dụng lớn nhất - Pmax :
............... kW
Công suất sử dụng nhỏ nhất - Pmin :
............... kW
Công suất hạn chế trong giờ cao điểm - Pcđ: ............... kW
Công suất phải đạt vào giờ thấp điểm - Ptđ: ............... kW
Công suất cần thiết để bảo vệ
bảo quản thiết bị khi không sản xuất - Pat: ............... kW

t (24 giờ)
…………, ngày ...... tháng ..... năm 201….
Đại diện Bên bán điện
(Ký và ghi rõ họ tên)

