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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

___________ 

    Số:             /SCT-KT&NL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________ 

Đồng Nai, ngày          tháng   4  năm 2020 
V/v triển khai thực hiện giảm giá bán 

điện, giảm tiền điện cho các khách 
hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó 

khăn trong bối cảnh tác động của dịch 
Covid-19. 

 

Kính gửi:  
- Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai; 
- Công ty TNHH Điện lực Amata; 
- Công ty TNHH phát triển KCN Long Bình; 
- Công ty CP ĐT&PT VRG Long Thành; 
- Công ty CPđầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO; 
- Công ty Phát triển hạ tầng KCN Long Đức; 
- Công ty CP đầu tư điện Tín Phát; 
- Công ty CP Khải Toàn; 
- Công ty CP Bất động sản Thống Nhất; 
- Công ty CP Việt Tiến Đông Á; 
- Công ty TNHH Boustead ProjectLand. 

 
Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về phiên 

họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020. 

Ngày 16/4/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL 
về việc hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để 
tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại nội dung văn bản trên, Sở Công 
Thương triển khai đến các đơn vị phân phối bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh để thực 
hiện các nội dung như sau: 

1. Thực hiện giảm giá bán điện: 

- Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh: Giảm 10% giá bán lẻ 
điện quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và quy định giá 
bán điện (Quyết định số 648/QĐ-BCT) ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình 
thường và giờ thấp điểm. 

- Giá bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán Iẻ 
điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT. 

- Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 
và các văn bản pháp luật có liên quan): Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp 
dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản 
xuất sau khi giảm giá. 
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- Đối với giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân 
cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt: Giảm 10% giá bán 
buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% bán buôn điện cho 
mục đích khác tại Quyết định số 648/QĐ-BCT. 

- Đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện cho 
chợ: Giảm 10% giá bán buôn điện so với biểu giá bán buôn điện tại Quyết định số 
648/QĐ-BCT. 

2. Thực hiện giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ 
phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN, cụ thể như sau: 

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

- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều 
trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19. 

- Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi 
nhiễm, đã nhiễm Covid-19. 

Danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 thuộc diện được 
giảm tiền điện do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai lập hàng 
tháng cung cấp cho các đơn vị điện lực triển khai thực hiện. 

3. Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 
ba (03) tháng. Thời điểm giảm giá điện và giảm tiền điện cụ thể như sau: 

- Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện sử dụng của khách 
hàng có chu kỳ bắt đầu trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020 (xác định 
theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của đơn vị điện lực) sẽ được thực hiện giảm giá tương 
ứng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020. 

- Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, 
hành chính sự nghiệp...): Thực hiện từ kỳ hóa đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020. 

- Đối với các khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch được quy định tại Điều 
48, Luật Du lịch 2017 và được công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch của cơ quan có 
thẩm quyền: Thực hiện từ kỳ hóa đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020. 

4. Sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện: Áp dụng giá bán điện theo quy 
định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT. 

5. Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai và các đơn vị hoạt động điện lực 
khác có trách nhiệm việc giảm giá điện, giảm tiền điện đúng đối tượng, đúng thời 
gian phù hợp với tình hình thực tế cách ly xã hội tại địa phương. Kết quả thực hiện 
đề nghị báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 5/5/2020 để làm cơ sở kiểm tra, 
giám sát và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương. 

6. Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai kiểm tra rà soát công tác chốt chỉ 
số đảm bảo đúng quy định, chủ động có phản hồi giải thích kịp thời đối với các 
trường hợp phản ánh về tiền điện tăng cao trong kỳ ghi điện tháng 3/2020; chủ động 
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phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền rộng rãi chủ trương chính 
sách này. 

7. Đề nghị Báo Đồng Nai, Đài phát thanh và truyền hình Đồng Nai hỗ trợ phối 
hợp Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai trong công tác tuyên truyền. 

8. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Tỉnh Đồng Nai, UBND các huyện, thành 
phố Biên Hòa, Long Khánh, Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai, Sở Y tế, Sở Văn 
hóa- thể thao và du lịch tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, các đoàn 
thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và tham gia giám sát các hoạt động miễn 
giảm tiền điện đúng đối tượng, đúng chế độ theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị có 
liên quan trên địa bàn tỉnh kịp thời báo cáo Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh, Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Trân trọng./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Công Thương (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 
- UB MTTQ tỉnh (p/h); 
- Ban quản lý các KCN tỉnh; 
- Sở Y tế; 
- Sở VH-TT&DL; 
- UBND các huyện, TP.BH,LK; 
- Báo ĐN, Đài PT_TH ĐN; 
- Lưu: VT, P.KT&QLNL. 
DAT/2698/2020. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Thái Thanh Phong 
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