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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI 

CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐÃ ĐĂNG KÝ  

 

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

 

Phần bên mua điện ghi: 

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

Số CMND: .......................... do Công an .......................... cấp ngày: ...../....../...... 

Nơi ở hiện nay: Số nhà ........................... đường phố ............................................,  

tổ dân phố/thôn ....................., phường/xã/thị trấn ................................................, 

quận/huyện/thị xã ........................, tỉnh/thành phố ................................................. 

Số điện thoại: ...........................; Số fax: .......................; Email: ............................ 

Là chủ hợp đồng mua bán điện số: ......................................................................... 

Mã khách hàng: ...................................................................................................... 

Đang sử dụng điện ......... pha để phục vụ mục đích ..............................................  

tại: Số nhà ......... đường phố ......................................., tổ dân phố/thôn ..............,  

phường/xã .............................., quận/huyện ........................., thành phố Đà Nẵng. 

Công suất sử dụng đã đăng ký: .............. kW. 

Công suất sử dụng đăng ký lại: ........... kW (Có bảng liệt kê thiết bị dùng điện đính kèm). 

Số pha sử dụng điện đăng ký lại: .......... pha. 

Lý do thay đổi công suất: ……………………………………………………….. 

..............., ngày ....... tháng ........ năm ............. 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐIỆN 

     (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

Phần bên bán điện ghi: Bên bán điện kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hẹn 

khách hàng thời gian khảo sát: ngày ....... tháng ...... năm ........ 

.............., ngày ....... tháng ........ năm ............. 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐIỆN 

    (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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Kết quả khảo sát: 

Ngày khảo sát: ........./........./............ 

Tên trạm: ................................. Công suất: ............... KVA; Điện áp: .......... KV. 

Tên chủ hợp đồng mua bán điện: ........................................................................... 

Số hợp đồng: ..........................; Mã khách hàng: .............................. Lộ trình: ...... 

Địa chỉ dùng điện: Số nhà .................. đường phố ................................................,  

tổ dân phố/thôn ..................................., phường/xã ...............................................,  

quận/huyện .........................................., thành phố Đà Nẵng. 

Loại công tơ đang dùng: .......................; Dòng điện: .........(A); Điện áp: ........(V) 

Số công tơ (No): ....................................................................................................  

Loại TU: ................... Tỷ số TU: .......... Sở hữu: ngành Điện ,   Khách hàng  

Loại TI: .................... Tỷ số TI: ............ Sở hữu: ngành Điện ,   Khách hàng  

Tình trạng hoạt động của hệ thống đo đếm: ........................................................... 

................................................................................................................................. 

Tình trạng niêm chì của hệ thống đo đếm: ............................................................. 

................................................................................................................................. 

Yêu cầu: Thay công tơ:   ; Thay TU:   ; Thay TI:  

Ý kiến người khảo sát: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Kết luận: ................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

XÁC NHẬN CỦA  

KHÁCH HÀNG 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

NGƯỜI KHẢO SÁT 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

BÁN ĐIỆN 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN 

TT Tên thiết bị 
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A B C 1 2 3 4 5=1x2x3x4 6 7=5x6 8=7 x n 9 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

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. 




