
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                                                            ……………, ngày …. tháng ….. năm 2018 
 

 

GIẤY CAM KẾT 

(V/v tính định mức nhà trọ và thu tiền điện đúng theo mức giá chính phủ ban hành) 

 

Kính gửi: Điện lực …………… 

 

Tôi tên (Chủ điện kế) : ……………………………………………………………. 

Địa chỉ:  …………………………………………………………………………… 

Mã khách hàng là: PB110…………… 

Tên chủ nhà trọ:……………………………………………….…………………… 

Hiện tôi đang cho sinh viên, người lao động thuê phòng trọ để ở và đã được Điện 

lực cấp định mức điện cho những người ở trọ theo quy định. Đồng thời tôi đã được Điện 

lực hướng dẫn và hiểu rõ cách tính tiền điện để thu tiền lại của người ở trọ theo quy định. 

Nay tôi cam kết: 

1/ Sẽ thu tiền điện người ở trọ không cao hơn giá điện của Chính phủ quy định. Cụ 

thể: “Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá 

bán lẻ điện trong hóa đơn tiền điện hàng tháng do Điện lực phát hành”. Nếu thực hiện 

sai lời cam kết trên, tôi xin chịu phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực điện lực được 

quy định tại điều 12 Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013, cụ thể là: “Phạt tiền 

từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của 

người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để 

phục vụ mục đích sinh hoạt”. 

2/ Kịp thời bổ sung danh sách và giấy tạm trú mới của sinh viên và người lao động 

khi hết hạn tạm trú hoặc có thay đổi người ở trọ cho điện lực. Cụ thể, sau 15 ngày khi 

danh sách đăng ký tạm trú hết hạn, bên khách hàng sẽ bổ sung tạm trú mới của khách trọ 

cho Điện Lực ………………... Nếu quá thời hạn tạm trú trên mà khách hàng không bổ 

sung danh sách đăng ký mới Điện lực sẽ căn cứ vào hồ sơ đăng ký của khách hàng để 

điều chỉnh định mức. Khách hàng không được khiếu nại về sau. 



3/ Kê khai đúng số người sử dụng điện để cấp định mức. Trường hợp kê khai 

không đúng số người sử dụng điện để cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn 

thực tế thì phải chịu bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 

27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương. 

 

 NGƯỜI CAM KẾT 

 (Chủ điện kế) 

 

 


