
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

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 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang,  ngày        tháng 8 năm 2021 

    

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Công ty Điện lực Tuyên Quang. 
 

Thực hiện Văn bản số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06/8/2021 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 4 (có văn bản kèm theo). Sở Công Thương đề 

nghị các đơn vị (như mục kính gửi) thực hiện nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng quy định về hỗ trợ giảm 

giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch 

Covid-19;  

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã phối hợp với điện lực các huyện, 

thành phố thực hiện kê khai, xác định và giám sát đảm bảo các đối tượng sử dụng 

điện được hưởng đúng giá quy định. 

2. Công ty Điện lực Tuyên Quang: 

- Chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố thực hiện áp định mức tính toán tiền sử 

dụng điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện theo đúng văn bản số 4748/BCT-

ĐTĐL ngày 06/8/2021. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền 

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

- Nghiêm túc thực hiện giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện 

theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. 

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 

15 hàng tháng. 

Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Công ty 

Điện lực Tuyên Quang nghiêm túc thực hiện nội dung trên, các khó khăn vướng mắc  

trong quá trình thực hiện kịp thời tổng hợp báo cáo Sở Công Thương để kiểm tra, xử 

lý theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; (Báo cáo) 
- Lãnh đạo Sở; 
- Thanh tra Sở; 
- Lưu VT, QLNL (Hùng 16) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Hoàng Đức Tiến 
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