
Công ty Điện lực Kiên Giang cam kết thực hiện các quy định dịch vụ điện theo 

Quyết định 505/QĐ-EVN 
 

Stt Nội dung dịch vụ Thời gian thực hiện 

1 Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 

pha, 03 pha) 

- Thành phố/thị xã/thị trấn: không quá 03 
ngày làm việc 
 

- Nông thôn: không quá 05 ngày làm việc 
 

- Nếu phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt 
máy biến dòng điện không quá 07 ngày làm 
việc 

2 Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt 

(01 pha, 03 pha), có công suất đến 

hoặc lớn hơn 40kW  

3 Khách hàng mua điện ngắn hạn ngoài 

sinh hoạt (01 pha, 03 pha) 

4 Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt 
công suất đến hoặc lớn hơn 2.000kVA 

không quá 07 ngày làm việc 

5 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay 

đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha (Đối 

với khách hàng SX, KD, DV có công 

suất sử dụng cực đại ≥ 40kW) 

- Thành phố/thị xã/thị trấn: không quá 03 
ngày làm việc 
 

- Nông thôn: không quá 05 ngày làm việc 
 

- Nếu phải lắp máy biến dòng: không quá 07 
ngày làm việc 

6 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm Không quá 07 ngày làm việc 

7 Thay đổi mục đích sử dụng điện  

 7.1 Từ sử dụng điện ngoài sinh hoạt 
sang sử dụng điện sinh hoạt  

Không quá 01 ngày làm việc 

 7.2 Chuyển sử dụng điện ngoài sinh 
hoạt phải thay đổi giá bán điện 

Không quá 03 ngày làm việc 

 7.3 Từ sử dụng điện sinh hoạt sang sử 
dụng điện ngoài sinh hoạt  

Không quá 03 ngày làm việc 

8 Thay đổi định mức sử dụng điện Không quá 03 ngày làm việc 

9 Thay đổi chủ thể HĐMBĐ - Không quá 02 ngày làm việc (Khách hàng sử 
dụng điện sinh hoạt) 

- Không quá 03 ngày làm việc (Khách hàng sử 
dụng điện ngoài sinh hoạt) 

10 Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm 

khác 

- Không quá 01 ngày làm việc (đối với công 
tơ)  

- Không quá 03 ngày làm việc (đối với máy 
biến dòng/máy biến điện áp) 

11 Cấp điện trở lại khi khách hàng đã 

tạm ngừng sử dụng điện 

 
 

- Không quá 02 giờ đối với khu vực thành thị 
 12 Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm 



ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ 
quan Nhà nước 

- Không quá 08 giờ đối với khu vực nông thôn 

13 Thay đổi thông tin đã đăng ký - Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu nhưng không 
quá 01 ngày làm việc 

- Trường hợp phải ký phụ lục HĐMBĐ không 
quá 02 ngày làm việc 

14 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện Không quá 01 ngày làm việc 

15 Xử lý báo mất điện - Do ngừng giảm cung cấp điện có kế hoạch: 

Theo kế hoạch đã thông báo (trước 5 ngày) 

- Do sự cố: Không quá 02 giờ 

16 Gia hạn HĐMBĐ Không quá 01 ngày làm việc 

17 Chấm dứt HĐMBĐ Không quá 02 ngày làm việc 

 
  



     Kiên Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2017.   

Thư cảm ơn 
Kính gửi: Quý Khách hàng  

Trước hết, cho phép tôi thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên lao động 
Công ty Điện lực Kiên Giang được gởi lời chào trân trọng đến Quý khách hàng sử 
dụng điện. 

Kính thưa Quý khách hàng!   

Trong những năm vừa qua, cùng với sự phát triển của tỉnh Kiên Giang, ngành 
Điện đã không ngừng nổ lực cải tiến nhằm mục tiêu đáp ứng kịp thời nhu cầu sử 
dụng điện của Quý khách hàng với chất lượng ngày càng cao, dịch vụ ngày càng tốt 
hơn. 

Thành công bước đầu của chúng tôi đã luôn được sự chung tay, góp sức của 
các tổ chức, cá nhân sử dụng điện và sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan hữu quan. 

Nhân dịp tháng hoạt động “Tri ân khách hàng” của ngành Điện Việt Nam, cho 
phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn và lời tri ân sâu sắc nhất đến Quý khách hàng – 
những người đã hết lòng thông cảm, chia sẽ với những khó khăn của ngành Điện 
cũng như luôn luôn ủng hộ, giúp đỡ và cùng chung tay phát triển ngành Điện. 

Với tâm niệm khách hàng là sự tồn tại và phát triển của ngành Điện, chúng tôi 
cam kết rằng sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng để phát triển hơn nữa và mong 
muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng trong chặng đường tiếp 
theo. 

Kính chúc Quý khách hàng cùng gia quyến An khang – Thịnh vượng – Hạnh 
phúc – Thành công. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 


