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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                          

                                           Đà Nẵng, ngày........tháng.......năm....... 
 

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA ĐIỆN 

PHỤC VỤ NGOÀI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT 
  

  Kính gửi: ............................................................................................ 

Bên  mua điện :  ................................................................................................ 

Địa chỉ : ............................................................................................................... 

Đại diện là ông (bà): .........................Chức vụ ................................................... 

Theo giấy uỷ quyền số:...........ngày.......tháng......năm..... của .......................... 

Số CMT/Hộ chiếu................Nơi cấp ...................Ngày cấp................................ 

Số điện thoại liên hệ: ................................  Số Fax............................................ 

ĐT nhắn tin........................Email:...................................................................... 

Bên mua điện đăng ký mua điện cụ thể như sau:  

Địa điểm cấp điện: .............................................................................................. 

Điểm đấu nối dự kiến:  ...................................................................................... 

Thời gian cấp điện: ........................................................................................... 

Mục đích sử dụng:  ............................................................................................. 

Chế độ ca vận hành: ...............ca (hoặc giờ hành chính):  ...............................   

Ca 1: Từ ……đến……     Ca 2: Từ ……đến……      Ca 3:    Từ ……đến……     

Điện áp:  ................kV. 

Công suất sử dụng đăng ký : .................................kW hoặc kVA 

Bên mua điện cam kết không yêu cầu ngành điện hoàn vốn đầu tư công trình 

(nếu có) và thực hiện đầy đủ những quy định hiện hành của Nhà nước và của 

ngành điện về sử dụng điện. 

                                           ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐIỆN 
                                                    (Ký, ghi rõ họ tên) 

       

 

 

 
 

Bên bán điện: Đánh dấu vào những giấy tờ đã nhận: 

         Đà Nẵng, ngày ..... tháng ...... năm ......... 

 Giấy chứng nhận sở hữu nhà.                     ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐIỆN 

 Quyết định mua bán nhà.                                    (Ký, ghi rõ họ và tên)                                                                       

 Quyết định quyền sử dụng nhà.    

 Hợp đồng mua bán nhà.           

 Hợp đồng thuê nhà hoặc thuê đất.                                                                        
 Chứng nhận quyền sử dụng đất.                   
 Giấy CN đăng ký KD; giấy phép đầu tư.                               

 CN(Q/định) hoạt động chi nhánh, VPĐD,…..  

 Liệt kê thiết bị sử dụng điện. 

 Khác: ................................................................. 
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BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN 
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TỔNG CỘNG    ………..  …………... …………...  
Đà Nẵng, ngày ... tháng ..... năm 201.. 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐIỆN 
       (Ký, ghi rõ họ và tên) 

*Chú thích:   - (n) là số ngày sử dụng bình quân trong tháng của thiết bị. 

          -  Dấu (………)  dòng “ TỔNG CỘNG” tại cột 5, 7, 8 bắt buộc ghi giá trị  để xây dựng Biểu đồ phụ tải. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

 
                                                                     Đà Nẵng, ngày ....tháng..... năm..... 

 

 GIẤY ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

 CÔNG TRÌNH ĐIỆN 

  Kính gửi: ................................................................................................................ 

Bên  mua điện :  .........................................................................................................   

Địa chỉ : .......................................................................................................................... 

Đại diện là ông (bà): .........................Chức vụ ......................................................... 

Theo giấy uỷ quyền số:...........ngày.......tháng......năm..... của ............................. 

Số CMT/Hộ chiếu...............Nơi cấp ...................Ngày cấp..................................... 

Số điện thoại liên hệ: .........................  Số Fax........... Email:................................. 

Căn cứ nhu cầu sử dụng điện và thỏa thuận giữa Bên bán và Bên mua điện 

Bên mua điện đăng ký đầu tư từ điểm đấu nối.........(tên điểm đấu 

nối)........đến ................................................. 
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- Bên mua điện cam kết thực hiện đúng tiến độ và khối lượng công trình. 

- Bên mua cam kết không yêu cầu ngành điện hoàn trả vốn đầu tư công trình 

điện do Bên mua đã đầu tư theo đăng ký. 

 

         BÊN MUA ĐIỆN 
                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

  
                                                                     Đà Nẵng, ngày ...... tháng...... năm ..... 

 

 GIẤY ĐĂNG KÝ MUA ĐIỆN 

 THEO GIAI ĐOẠN SỬ DỤNG ĐIỆN 

 
  

  Kính gửi: ........................................................................................................ 

Bên  mua điện :  ................................................................................................................. 

Địa chỉ : ................................................................................................................................. 

Đại diện là ông (bà): .........................Chức vụ .................................................................. 

Theo giấy uỷ quyền số:..........ngày.......tháng......năm..... của ......................................... 

Số CMT/Hộ chiếu................................Nơi cấp ...................Ngày cấp............................. 

Số điện thoại liên hệ: .........................  Số Fax............Email:........................................   

Bên mua điện đăng ký chế độ sử dụng điện từng giai đoạn cụ thể như sau:  
Địa điểm cấp điện: .............................................................................................................. 

Điểm đấu nối dự kiến:  ....................................................................................................... 

Mục đích sử dụng:  ............................................................................................................. 

Chế độ ca vận hành: ...............ca :     

Ca 1: Từ ……đến……     Ca 2: Từ ……đến……      Ca 3:    Từ ……đến……     
Điện áp:  ...............kV. 

Công suất: 
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Bên mua điện cam kết thực hiện chế độ sử dụng điện theo giai đoạn như trên.  

           
                                                                                  BÊN MUA ĐIỆN 
                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  




