
Khách hàng đề nghị mua điện (PL 02)

LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN KHÁCH HÀNG TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
(KHÔNG QUÁ 07 NGÀY LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN NGÀNH ĐIỆN)

Tiếp nhận hồ sơ

Hẹn khảo sátNhận biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn k.sát

Bổ sung hồ sơ đề nghị cấp điện còn thiếu

Kiểm tra
điều kiện cấp điện?

Đạt

Không đạt

- Khảo sát hiện trường.
- Lập phương án cấp điện.

Nhận thông báo chưa đủ đ.kiện cấp điện

- Bổ sung hồ sơ đề nghị đấu nối còn thiếu.
- Thuê tư vấn hoặc ĐL lập hồ sơ TK.

- Đề nghị hỗ trợ kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật.

Thỏa thuận
trách nhiệm đầu tư?

Khách hàng Điện lực

- Thỏa thuận đấu nối.
- Kiểm tra điều kiện đầu tư.

- Thỏa thuận trách nhiệm đầu tư.
- Ký hợp đồng đầu tư công trình.

- Đăng ký danh mục ĐTXD.
- Thực hiện đầu tư theo quy định.

- Kiểm tra hồ sơ đấu nối theo PL 04.
- Thỏa thuận đấu nối; Dự thảo HĐMBĐ
- Hỗ trợ kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật.

- Thuê đơn vị ngoài hoặc ĐL thi công.
- Thuê ĐL giám sát thi công.

- Thi công công trình.

- Thỏa thuận ký hợp đồng thi công.
-Thỏa thuận ký hợp đồng GSTC.

- Đề nghị cắt điện đấu nối BM 09A;
nghiệm thu, đóng điện theo BM 10A và

hồ sơ theo PL 07.
- Nghiệm thu khối lượng xây lắp.

- Nghiệm thu kỹ thuật.
- Nghiệm thu đóng điện.

- Kiểm tra điều kiện đóng điện điểm
đấu nối, chi tiết theo PL 08.
- Thi công hệ thống đo đếm.

- Tham gia nghiệm thu kỹ thuật.
- Tổ chức nghiệm thu đóng điện.

- Ký hợp đồng mua bán điện.
- Ký biên bản nghiệm thu HTĐĐ.

- Đóng điện công trình.

Hoàn tất công trình

Nội dung khách hàng thực hiện Nội dung ngành điện thực hiện

PCTV-KT/QyĐ.93*PL.01                              Lần ban hành: 02                                Ngày ban hành: 01/10/2018

Trong vòng 02
ngày làm việc

(không bao
gồm thời gian

trở ngại do
khách hàng)

Không quá 05
ngày làm việc

(không bao gồm
thời gian trở

ngại do khách
hàng)

Thời gian khách
hàng thi công

công trình

(một phần
hoặc toàn bộ)

- Điều chỉnh, bổ sung Hợp phần quy hoạch ,
đối với TBA > 2.000kVA khi khách hàng

có nhu cầu (SCT).
- Thỏa thuận hướng tuyến và cấp phép thi

công (SXD/SGTVT/BQLKTT/UBND).
- Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

(UBND/STN&MT).


