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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI 

VỊ TRÍ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐO ĐẾM 

 

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

 

Phần bên mua điện ghi: 

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

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

Nơi ở hiện nay: ....................................................................................................... 

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. 

Đề nghị bên bán điện thay đổi vị trí lắp đặt hệ thống đo đếm của hợp đồng mua 

bán điện nêu trên, cụ thể: 

+ Thay đổi vị trí lắp đặt (không thay đổi cấp điện áp mua điện) : 

Lý do thay đổi: ........................................................................................................ 

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

+ Thay đổi vị trí lắp đặt, có thay đổi cấp điện áp mua điện  (trường hợp này, 

bên mua điện và bên bán điện phải ký biên bản áp giá bán điện). 

Hồ sơ kèm theo: ...................................................................................................... 

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

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

..............., 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: ............................................................. 

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

Ví trí hệ thống đo đếm đang được lắp đặt: ............................................................ 

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

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

Vị trí hệ thống đo đếm sau khi thay đổi: ............................................................... 

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

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

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) 

 


