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UBND TỈNH QUẢNG NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ CÔNG THƢƠNG

Số: 1834 /SCT- QLNL

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 6 năm 2021

V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền
điện cho các khách hàng sử dụng điện
bị ảnh hưởng của dịch Covid- 19 đợt 3

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Du lịch;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty Điện lực Quảng Ninh;
- Các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 02/6/2021 của Chính phủ về
phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử
dụng điện, ngày 03/6/2021 Bộ Công Thương đã có văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL
hướng dẫn việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng
điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3.
Để triển khai việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách
hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3) trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Sở Công Thương
đề nghị các đơn vị trên phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Sở Du lịch, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Tuyên truyền quy định về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các
khách hàng sử dụng điện là các đối tượng được quy định tại Mục 1 Văn bản số
3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương; chỉ đạo các phòng
ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn giám sát đảm bảo các đối tượng
được hưởng chính sách giảm giá bán điện, giảm tiền điện theo quy định.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý tổ chức rà
soát lại danh sách các cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017,
các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi
nhiễm, đã nhiễm Covid-19 và các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét
nghiệm điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 (đối với các cơ sở
không thực hiện thu phí cách ly); trường hợp có thay đổi danh sách các cơ sở
được hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện so với đợt 2, thực hiện lập danh sách
mới và cập nhật thông tin (khi có sự thay đổi về đối tượng và số lượng cơ sở
theo hướng dẫn của Bộ Công Thương) gửi Công ty Điện lực Quảng Ninh.
2. Công ty Điện lực Quảng Ninh
- Thực hiện nghiêm Văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của
Bộ Công Thương 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 3.

- Tổ chức niêm yết công khai các văn bản hướng dẫn về giá bán điện của
Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại tất cả các điểm giao dịch
với khách hàng, website của đơn vị theo quy định của Luật Điện lực (Văn bản
số 3163/BCT- ĐTĐL ngày 03/6/2021, Thông tư số 16/2014/TT- BCT, Thông
tư số 25/2018/TT- BCT, Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ
Công Thương).
- Rà soát, cập nhật lại danh sách các cơ sở lưu trú du lịch đã được hỗ trợ
giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 2, các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly,
khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 và các cơ sở y
tế đang được dùng để khám, xét nghiệm điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã
nhiễm Covid-19 (đối với các cơ sở không thực hiện thu phí cách ly) để thực
hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện theo quy định.
- Chỉ đạo các Điện lực địa phương trong thời gian hỗ trợ giảm giá bán điện
không được thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ và hạn chế tối đa việc thay định kỳ
hệ thống đo đếm; áp dụng chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền sử dụng
điện theo đúng hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Văn bản số 3163/BCTĐTĐL ngày 03/6/2021 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam số 3111/EVNKD+TCKT ngày 04/6/2021; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực
hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện theo quy định.
- Báo cáo kết quả thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 hàng
tháng trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Văn bản số
3163/BCT- ĐTĐL ngày 03/6/2021, trong đó bao gồm số khách hàng được
hưởng chính sách hỗ trợ và số tiền hỗ trợ hàng tháng về Sở Công Thương trước
ngày 10 tháng kế tiếp.
3. Đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh.
Lập hồ sơ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện
đang quản lý thuộc đối tượng tại Mục 1 Văn bản số 3163/BCT- ĐTĐL ngày
03/6/2021 của Bộ Công Thương gửi Điện lực địa phương để thực hiện theo
hướng dẫn.
(Gửi kèm các Văn bản: số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công
Thương, Văn bản số 3111/EVN-KD+TCKT ngày 04/6/2021 của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam)
Trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Công Thương
để giải quyết hoặc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương các trường
hợp vượt thẩm quyền.
Sở Công Thương đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- HHDN tỉnh, HHDL tỉnh (biết);
- Lưu VT, QLNL
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