
Nộp hồ sơ đề nghị mua điện theo Phụ lục 6 Tiếp nhận hồ sơ

Hẹn khảo sát

Điều kiện cấp điện

Bổ sung hồ sơ cấp điện (nếu còn thiếu) cho 

nhân viên khảo sát

Nhận biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn khảo sát

Khảo sát hiện trường

Nhận thông báo chưa đủ điều kiện cấp điện

Hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu của địa 

phương: Xác nhận sự phù hợp về quy hoạch 

điện; xin phép thi công, trồng trụ...

Tiếp nhận thông báo khởi công và 

lịch cắt điện

Hoàn thành Thiết kế công trình đáp ứng các 

nội dung đã thỏa thuận

Ký Hợp đồng mua bán điện

LƯU ĐỒ GIẢI QUYẾT CẤP ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG MUA ĐIỆN TỪ LỨU ĐIỆN TRUNG ÁP-

KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ

KHÁCH HÀNG THỰC HIỆN NGÀNH ĐIỆN THỰC HIỆN

Dự thảo Hợp đồng mua bán điện 

gửi khách hàng thỏa thuận

Ký Biên bản treo và nghiệm thu công tơ

Kết thúc

Chưa đủ

Đủ
Bổ sung đầy đủ hồ sơ đề nghị thỏa thuận 

đấu nối (nếu còn thiếu)

Thỏa thuận đấu nối và yêu cầu kỹ thuật

Gửi Điện lực Thông báo khởi công và đăng ký 

lịch cắt điện chính thức (trước ngày dự kiến 

đóng điện để đấu nối công trình 10 ngảy)

Thi công công trình

Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng 

hoàn thành

Tham gia nghiệm thu công trình 

xây dựng hoàn thành

Bố trí lịch cắt điện để đấu nối

Gửi văn bản và tài liệu đề nghị ngành điện 

xem xét đóng điện điểm đấu nối

Kiểm tra điều kiện đóng điện điểm 

đấu nối

Thi công hệ thống đo đếm

Tổ chức nghiệm thu đóng điện

Trong 
vòng 02 

ngày làm 
việc 

(không 
bao gồm 
thời gian 

trở ngại do 
khách 
hàng)

Trong 
vòng 02 

ngày làm 
việc

Không 
quá 06 
ngày 

làm việc 
kể từ 
ngày 
khách 

hàng đề 
nghị 
được 
đóng 
điện 
công 
trình
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