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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

Đồng Nai, ngày          tháng     năm 2021  
V/v không tạm dừng cung cấp điện 

trong thời gian giãn cách xã hội. 

 

 

 

Kính gửi:   Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai 

 

Sở Công Thương nhận được văn bản số 4773/PCĐN-KD ngày 26/8/2021 của 

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về công tác thu tiền điện trong điều kiện 

tiếp tục giãn cách xã hội. Sau khi xem xét, Sở Công Thương có ý kiến như sau: 

- Đối với khách hàng sinh hoạt: Thống nhất phương án tuyên truyền vận động, 

không thực hiện ngừng cung cấp điện theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Điện 

lực Đồng Nai. 

- Đối với khách hàng sản xuất kinh doanh: Trong tình hình dịch bệnh phức tạp 

hiện nay, một số doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động hoặc sản xuất 3 tại chổ gặp 

nhiều trở ngại bất khả kháng trong hoạt động nộp tiền điện đúng thời hạn. Do đó, Sở 

Công Thương đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai tiếp tục thông báo 

cho doanh nghiệp thực hiện nộp tiền điện theo quy định, tuy nhiên không thực 

hiện việc ngừng cung cấp điện trong thời gian giãn cách xã hội. 

- Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đề nghị Công ty TNHH MTV Điện 

lực Đồng Nai thực hiện đúng theo các quy định trong hợp đồng đã ký giữa Công ty 

và Khách hàng. 

Trên đây là ý kiến của Sở Công Thương về công tác thu tiền điện trong điều 

kiện tiếp tục giãn cách xã hội, đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai 

thực hiện đúng chủ trương của Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình 

hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian dịch bệnh. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Tổng cty điện lực Miền nam (hỗ trợ); 

- BQL các KCN Đồng Nai (để nắm); 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, KT&NL. 
Hiếu/4773/PCĐN-KD 
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Thái Thanh Phong 


		2021-09-08T15:53:02+0700


		2021-09-08T15:59:30+0700
	Thái Thanh Phong


		2021-09-08T16:03:03-0700


		2021-09-08T16:03:03-0700


		2021-09-08T16:03:03-0700


		2021-09-08T16:03:03-0700




