
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
----------------------------------- 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Số:            /UBND-KT 
 

Côn Đảo, ngày        tháng       năm  2021 
 

V/v phối hợp triển khai hỗ trợ 

giảm giá điện, giảm tiền điện cho 

các khách hàng sử dụng điện bị 

ảnh hưởng của dịch COVID-19 

đợt 5 trên địa bàn tỉnh BR-VT 

 

  
      Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể; 

- Các Khu dân cư; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

- Phòng Kinh tế; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ về phương 

án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện; 

Căn cứ Công văn số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021 của Bộ Công 

Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử 

dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; 

Theo Công văn số 2294/SCT-QLNL ngày 13/9/2021 của Sở 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 5 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; UBND 

huyện Côn Đảo triển khai như sau: 

1. Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện  

a. Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện đáp ứng các điều kiện sau 

- Các khách hàng sử dụng điện là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đang duy trì sản xuất trong các lĩnh vực sau:  

+ Doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. 

+ Doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả.  

+ Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 

trên 01 tỷ đô la Mỹ.  

- Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác.  

b. Mức hỗ trợ giảm tiền điện: Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá 

đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện nêu tại điểm a, mục 1 Công văn 

này. 
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c. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là ba (03) tháng từ 

kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021. 

d. Sau thời gian giảm tiền điện quy định điểm c nêu trên: Áp dụng giá bán 

điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy 

định giá bán điện hoặc tại văn bản quy định khác thay thế. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể, 

cơ quan, đơn vị, Khu dân cư phối hợp thông tin, phổ biến đến các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện biết về phương án, đối tượng hỗ trợ 

giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5); khẩn trương cung cấp thông tin cho UBND 

huyện (qua Phòng Kinh tế huyện, Điện thoại: 0254.3830385) trước ngày 15 

tháng 9 năm 2021 để UBND huyện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét xác 

nhận. Thông tin cung cấp gồm: tên cơ sở, giấy CNĐKKD, địa chỉ, điện thoại, 

người đại diện theo pháp luật. 

3. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phổ biến, tuyên truyền 

rộng rãi trên các kênh truyền hình và truyền thanh để các doanh nghiệp được biết, 

thực hiện. 

4. Giao Phòng Kinh tế tổng hợp danh sách doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

thuộc đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 

đợt 5 trên địa bàn huyện, tham mưu UBND huyện gửi Sở Công thương trước 

ngày 16 tháng 9 năm 2021. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công thương; 

- TTr: HU, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Điện lực Côn Đảo; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT-KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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