
Kiểm tra Quy hoạch điện của công trình

Tiếp nhận hồ sơ

KHÁCH HÀNG THỰC HIỆN

Kết thúc

Chưa

Có

Làm việc với UBND tỉnh để bổ sung công trình 

vào quy hoạch lưới điện

Quy hoạch

Quyết định phê duyệt/bổ sung quy hoạch điện

Nộp hồ sơ đề nghị mua điện theo Phụ lục 13

Họp với EVN SPC Thỏa thuận về đầu tư cấp điện

Đầu tư của 

ngành điện

Thỏa thuận ký hợp đồng đầu 

tư công trình điện

Có

Khảo sát hiện trường

Triển khai thủ tục đầu tư công 

trình theo hợp đồng

Nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuận 

đấu nối
Tiếp nhận hồ sơ thỏa thuận đấu nối

Thỏa thuận đấu nối

Không

Hoàn thành Thiết kế công trình đáp ứng các nội 

dung đã thỏa thuận

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, thẩm tra, thẩm định thiết kế

Ký Hợp đồng mua bán điện

Kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối

Gửi EVN SPC Thông báo khởi công, đăng ký lịch cắt điện 

Thi công công trình

Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng hoàn 

thành theo quy định của Nhà nước

Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng 

hoàn thành

Gửi văn bản và tài liệu đề nghị ngành điện 

xem xét đóng điện điểm đấu nối

Tổ chức nghiệm thu đóng điện

Tiếp nhận thông báo khởi công và lịch cắt điện

Bố trí lịch cắt điện để đấu nối

Dự thảo hợp đồng mua bán điện gửi khách hàng

Ký biên bản nghiệm thu công tơ

Có văn bản đề nghị nghiệm thu tĩnh hệ thống 

đo đếm và lắp đặt công tơ

Nghiệm thu tĩnh và Thi công hệ thống đo đếm

LƯU ĐỒ GIẢI QUYẾT CẤP ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG MUA ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

Triển khai thủ tục đầu tư công 

trình theo hợp đồng

NGÀNH ĐIỆN THỰC HIỆN

Dự kiến Phương án cấp điện

KHÁCH HÀNG THỰC HIỆN

Phụ lục 11


	PL 11 Luu do cap dien cao ap...vsdx
	Page-1


