
 

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SCT – QLNL 
 

V/v Thực hiện hỗ trợ giảm 

giá điện, giảm tiền điện cho 

các khách hàng sử dụng điện 

bị ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 đợt 4 

 

           Phú Thọ, ngày       tháng 8 năm 2021 

   

   

   

  Kính gửi: 

     - Sở Y tế; 

     - UBND các huyện, thành, thị; 

    - Công ty điện lực Phú Thọ; 

    - Các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện. 

     
 

 Ngày 06/8/2021 Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản số 4748/BCT-

ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng 

điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4; 

 Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện 

theo quy định của Bộ Công Thương, cụ thể như sau: 

 1. Giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt 

 a) Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện là các khách hàng sử dụng điện cho 

mục đích sinh hoạt tại các địa phương sau: 

 - Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã 

hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại thời 

điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021. 

 - Các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021. 

 b) Mức hỗ trợ giảm tiền điện: 

 - Giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các 

khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng. 

 - Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các 

khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng. 

 c) Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là hai (02) 

tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 

2021. 

 d) Căn cứ để xác định mức hỗ trợ giảm tiền điện là lượng điện năng sử 

dụng vào mục đích sinh hoạt trong kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn 

tiền điện tháng 9 năm 2021. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/chi-thi-16-ct-ttg-2020-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-438648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/CT-TTg&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/CT-TTg&match=True&area=2&lan=1


 

 

 2. Giảm tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch 

COVID-19 

 a) Đối tượng giảm tiền điện: Các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ 

phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y 

tế đáp ứng các điều kiện sau: 

 - Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, 

chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của 

người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 

Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về 

chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, 

chống dịch COVID-19. 

 - Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác. 

 b) Mức hỗ trợ: giảm 100% tiền điện cho các đối tượng nêu tại điểm a mục 

2 Công văn này. 

 c) Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện: bảy (07) tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền 

điện tháng 6 năm 2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021. 

 3. Tổ chức thực hiện 

 - Đề nghị Sở Y tế ( Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 tỉnh Phú Thọ):  

Cung cấp danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh không thu phí, được giảm tiền điện theo Mục 2 Văn bản số 

4748/BCT-ĐTĐL, ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương gửi Công ty Điện lực 

Phú Thọ để triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện. 

 - UBND các huyện, thành, thị: 

 Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng về việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho 

các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

 Giám sát các đơn vị điện lực, các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trong quá 

trình thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng sử 

dụng điện đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Công Thương. 

- Công ty Điện lực Phú Thọ: 

Chỉ đạo điện lực các huyện, thành, thị thực hiện giảm giá điện, giảm tiền 

điện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Văn bản số 4748/BCT-ĐTĐL, 

ngày 06/8/2021. 

Báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 

cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

- Các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh: 

Có trách nhiệm lập hồ sơ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử 

dụng điện trên địa bàn quản lý thuộc đối tượng được quy định tại mục 1, mục 2 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1


 

 

Công văn này gửi các Công ty Điện lực Phú Thọ để làm căn cứ thực hiện giảm 

tiền mua buôn điện. Hồ sơ giảm giá bán điện, giảm tiền điện bao gồm: 

Danh sách khách hàng thực tế thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện 

trong kỳ ghi chỉ số. 

Bảng kê số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng 

điện trong kỳ ghi chỉ số có xác nhận của đại diện hợp pháp của đơn vị bán lẻ 

điện. 

- Sau thời gian giảm giá điện, giảm tiền điện, sẽ áp dụng giá bán điện theo 

quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương 

quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện 

hoặc tại quy định khác thay thế. 

- Các đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện khác tiếp tục thực hiện theo 

hướng dẫn tại Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công 

Thương. 

( Các văn bản hướng dẫn của Bộ Công thương gửi kèm theo) 
 

Trong quá trình thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho 

các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nếu có vướng 

mắc đề nghị các cơ quan đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để báo 

cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương xem xét giải quyết. 
 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (Thay b/cáo); 

- GĐ, P. GĐ (Ô. Anh); 

- Lưu VT, QLNL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Anh 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/tai-chinh-nha-nuoc/cong-van-3163-bct-dtdl-2021-ho-tro-giam-gia-dien-cho-khach-hang-bi-anh-huong-dich-covid-19-478101.aspx
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