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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
————–o0o————–

…. , ngày … tháng … năm…
Đ‵N XIN ��� ĐIỆN ��N X��T

�9��� �� ngh� ��� ���n ��n ���t �hࣂ g�� ��nh�h� ��nh  �nhࣂ�
Kính gửi: C�ng �꣰ �i�n lực������ – Chi nh�nh��������

��� ��������������������..���.. S�nh ng�y�./�./���
���� ��� ��������.. �g�y ���� ����..�.. ���� ����.����
L� đ�� d�ện �ho������ đang �ử dụng đ�ện t�� địa �hỉ����.������
��� x�n trình b�y vớ� quý ��ng ty một v�ệ� như �au�
(�rình b�y ho�n �ảnh, �ý do yêu �ầu, mụ� đí�h �ử dụng)
����������������������������������
����������������������������������
(爠í dụ� ��a đình t�� n�m trong ��ng �� truy�n th�ng ��m ngh� �h� t�� g� v� �ản xu�t
��� �ản �h�m thࣂ ��ng m鴐 nghệ ��ên quan đ�n g�. �o đ�, đ� duy trì truy�n th�ng ��ng
như �h�t tr��n ��nh t�, v�o ng�y� th�ng� n�m� t�� đ� đ�ng �í th�nh ��� hộ ��nh
doanh th�� h�ện ho�t động �ản xu�t g� ho�t động t�� g�a đình tớ� �� quan nh� nướ� ��
th�m quy�n v� đ� đư�� �h�� thu�n.
�uy nh�ên,do đ�� thࣂ aࣂ� ngh� �h� t�� g� v� �ản xu�t ��� �ản �h�m thࣂ ��ng m鴐 nghệ
�ần �ử dụng r�t nh��u m�y m�� vớ� ��ng �u�t t�êu thụ đ�ện r�t �ớn. �� trướ� đ�, g�a
đình t�� �ử dụng đ�ện ��nh ho�t vớ� ��ng �u�t �h�ng �ớn nên vớ� d�ng đ�ện h�ện nay
g�a đình t�� đang �ử dụng �� �h�ng đ�� �ng đư�� yêu �ầu t�êu thụ đ�ện n�ng aࣂ� ���
trang m�y m��, th��t bị.
�o đ�, t�� ��m đ�n n�y �ính đ� nghị quý ��ng ty x�m x�t, �h�� thu�n �ho g�a đình t��
đư�� ��� đ�t đ�ện �ản xu�t v� t��n h�nh �hỉ đ�o ��n bộ nh�n v�ên �ý ��t h�� đ鴐ng
v� ��� đ�t đ�ện �ản xu�t.
��� �am đoan �� �ử dụng đúng mụ� đí�h v� th�� h�ện thanh to�n đầy đࣂ t��n đ�ện th�o
quy định.
Kính mong quý ��ng ty x�m x�t, �h�� thu�n.
��� gử� ��m th�o đ�n n�y �������������. (爠í dụ� �� bản �ao ���y �h�ng
nh�n đ�ng �ý hộ ��nh doanh������� ��� ng�y�./�./����.)
��� x�n �h�n th�nh ��m �n�

Người làm �ơn
�Ký �à gh� rõ họ tên 

�ờ� b�n đọ� ngࣂ� tham �hảo thêm t�� mụ� thࣂ tụ� h�nh �hính trong mụ� b��u mẫu
nh�.
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