UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 651 /SCT-QLNL
V/v báo cáo kết quả thực hiện
giảm giá điện, giảm tiền điện
cho các khách hàng sử dụng điện
bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 14 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương
Thực hiện Văn bản số 3021/BCT-ĐTĐL ngày 28/4/2020 của Bộ Công
Thương về việc báo cáo kết quả thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho các
khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Sau khi triển khai
thực hiện, Sở Công Thương Quảng Trị báo cáo như sau:
Ngày 17/4/2020, Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 498/SCT-QLNL
về việc triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách
hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch CoVid-19 gửi Công ty Điện lực Quảng
Trị và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; Trên cơ sở kết quả báo cáo của
các đơn vị, Sở Công Thương Quảng Trị tổng hợp báo kết quả thực hiện trong
tháng 4/2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại phụ lục đính kèm.
Vậy, Sở Công Thương Quảng Trị báo cáo đến Cục Điều tiết Điện lực tổng
hợp báo cáo Bộ Công Thương./.
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Phụ lục
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN
DO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 THÁNG 4 NĂM 2020
(Kèm theo Công văn số: 651 /SCT-QLNL ngày 14 /5/2020 của Sở Công Thương
về việc báo cáo kết quả thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách
hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19)
Tháng: 4/2020
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Tổng cộng
Giảm giá điện
Khách hàng sản xuất
Khách hàng kinh doanh
Khách hàng sinh hoạt
Khách hàng là cơ sở lưu trú
du lịch
Khách hàng bán buôn điện
Giảm tiền điện
Cơ sở (không phải khách
sạn) được dùng để cách ly,
khám bệnh tập trung bệnh
nhân nghi nhiễm, đã nhiễm
Covid 19
Cơ sở y tế được dùng để
khám, xét nghiệm, điều trị
bệnh nhân nghi nhiễm, đã
nhiễm Covid-19
Khách sạn được dùng để
cách ly bệnh nhân nghi
nhiễm, đã nhiễm Covid-19

Tổng số
khách
hàng/cơ
cở
4,681
4,672
3,318
1,340
-

11,876,337
11,851,355
11,120,101
671,578
-
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37,934

88,500,904

9,838,659

8
9

21,742
24,982

46,636,590
48,502,234

5,174,596
48,502,234
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24,982

48,502,234

48,502,234

-

-

-

-

-

-

-

-

Sản lượng
điện
(kWh)

Số tiền thực
Số tiền hỗ
thanh toán
trợ giảm giá
(đồng,trước
(đồng trước
VAT)
VAT)
19,512,369,847 2,206,511,851
19,463,867,613 2,158,009,617
17,786,641,255 1,972,691,716
1,542,088,864
170,304,646
-

Ghi chú:
- Đối với khách hàng sinh hoạt (Mục I.3) áp dụng giảm giá điện vào các
tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2020.
- Đối với khách hàng tại Mục II.2 và II.3 áp dụng giảm tiền điện bù vào
kỳ thanh toán của tháng tiếp theo.

