
B ộ  CÓNG T H Ư Ơ N G  C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  NAM
ĐỘC lập -  T ự  do  - H ạ n h  p húc

Ễố: 2  6 9 8  /BCT-ĐTĐL Hà Nội, ngày l  í  tháng 4 năm 2020
V /v hỏ trợ giảm giá điộn, giàm tiển 
điện cho các khách hàng $ừ dụng điện 
bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Kính gửi:
- Sở Công Thương c ic  tinh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Điộn lực Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết sổ 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ về phiên họp Chính phú thường kỳ tháng 3 năm 2020, xét đề nghị của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại ặô n g  văn số 2015/EVN-KD ngày 01 tháng 4 
năm 2020 và Công văn sổ 2288/EVN-KD ngày 14 tháng 4 năm 2020, căn cứ ý 
kiến cùa Bộ Tài chính, Bộ Tu pháp và ủ y  ban Quàn lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp, Bộ Công Thương hưóng dẫn triển khai thực hiện giảm giá bán diộn, 
giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối 
cảnh tác động của dịch Covid-19 như sau:

1. Giảm giá bán điện:
-  G iá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất vả kinh doanh: G iảm  10% giá bán 

lc điện quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm  2019 của 
Bộ trurởng Bộ Công Thương về điều chinh mức giá bán lc bình quân và quy định 
giá bán điện (Quyet định số 648/QĐ-BCT) ở các khang giá giờ  cao điểm , giờ 
bình thường và giờ  thấp điểm.

- G iá hán lẻ cho các khách hảng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán 
Iỏ điện sinh hoại từ bậc 1 đên bậc 4 quy định tại Q uyết định số 648/QĐ-BCT.

- Khách hàng !à các cơ  sở lưu trú  du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 
2017 và các văn bản pháp luật cỏ  liên quan): Giảm g iá  điộn từ  m ức giá bán lẻ 
điện áp  dụng cho kinh doanh xuống băng m ức g iả  bán lẻ điện áp dụng cho các 
ngành sản xuất sau khi giảm giá.

- Dối với g iá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm 
dân cư; giá bán buôn điện cho tổ  hợp thương m ại-dịch vu-sinh hoat: G iảm  10% 
giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 cùa giá sinh hoạt; giảm  10% bán buôn 
điện cho mục đích khác tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

- Đ ối với g iá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, g iá bán buôn điện 
cho chợ: Giảm 10% giá bán buôn điện so với biểu giả bán buôn điộn tại Quyết 
định số 648/Q Đ -BC tT

2. Giảni tiền điộn (giá trị tnrớc thuế) trực tiếp cho các cơ  sờ phục vụ phòng, 
chòng dịch Covid-19 m ua điện từ  các đơn vị thuộc EV N , cụ thế như sau:

- Giảm 100% tiền đ iện  cho các cơ  sở (không phải là khách sạn) được dùng 
để cách ly, khám bệnh tập  trung bệnh nhân nghi nhiễm , đã nhiềm  Covid-19.

-  G iảm  20%  tiền  điện cho các cơ  sở  y  tế được dùng  để khám , xé t nghiệm, 
diều trị bệnh nhàn nghi nhiễm , đã nhiễm Covid-19.



-  G iảm  20% tien điện cho các khách sạn được dùng đè cách ly bệnh nhân 
nghi nhiễm, đă nhiễm  Covid-19.

Danh sách các cơ  sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 được giảm tiền 
điện do Ban Chi đạo Ọuoc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an, Ưỷ ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ucmg 
lập hảng tháng cung cap cho cảc dcm vị điện lực triển khai thực hiện.

3. T ổng sổ thỏri gian khách hàng duợc hỗ trợ  giảm  giá điện và giảm tiền 
điện là ba (03) tháng. Thời điêm  giảm giá điện và giảm  tiền điện cụ thể như sau:

- Dối với khách hàng sử  dụng điện sinh hoạt, sản lượng diộn sử dụng của 
khách hảng cỏ chu  kỳ bắt đẩu ừong  cac tháng 4 , thảng 5 v à  tháng  6 năm 2020 
(xác định theo kỳ ghi chi sô  hàng tháng cùa đcm vị điện lực) SC được thực hiện 
giảm giá tưcmg ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 
2020.

- Đ ối với các khách hàng sử dụng điộn ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh 
doanh, h ành  chính sự  nghiệp...): Thực hiộn từ  kỳ  hoá đơn gần  nhât kể từ  ngày 
ban hành Công văn  này.

- Đ ổi với các khách hàng là các cơ  sở  lưu trú  du lịch: E V N , các Sờ Công 
Thương các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản hướng dẫn chi 
đạo chi tiểl, đảm  bào  việc thực hiện giảm giá điện, giảm  tien  điện đúng đối 
tượng, thời gian theo  hướng dẫn tại C ông văn này và phù hợp với tinh hinh thực 
tế cách ly x ã  hội tại tìm g địa phương.

4. Sau thời hạn giảm  giá diện, giảm  tiền  điện: Áp dụng giả bản điộn theo 
quy định tạ i Q uyết định số 648/QĐ-BCT.

Sở C ông T hương  các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, EVN chi đạo, 
hướng dẫn  chi tiế t các đơn vị có  liên quan thực hiện việc giảm  giá điện, giảm  
tiền diện theo  hướng dẫn cùa Bộ Công Thương tại Công văn này.

T rong  quá trình thực hiện, nếu có  vướng m ắc, EV N  và S ờ  Công Thương 
các tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo Bộ Công Thương, 
Bộ Tài chính, ủ y  ban Q uản lý vốn nhà nước tại doanh nghiộp đc giải quyết theo 
thẩm  quyền hoặc báo cáo T hủ tướng Chính phủ dc xcm  xét, giải q u yểư .
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