
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

Số:  461  /UBND-VP 

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 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bắc Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chi nhánh Điện lực Bắc Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 432/SCT-QLNL ngày 20/4/2020 của Sở Công 

thương về 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. 

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của 

người dân do tác động của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Sơn, 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các 

nội dung như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp, hỗ trợ Chi nhánh Điện lực Bắc 

Sơn về việc xác định các đối tượng 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 (khi đơn vị Điện lực có 

nhu cầu).  

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Thực hiện tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng quy định về việc hỗ trợ giảm giá 

điện, giảm tiền điện (theo nội dung Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 

16/4/2020 của Bộ Công thương) cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân 

sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

3. Chi nhánh Điện lực Bắc Sơn: Khẩn trương triển khai thực hiện kê khai, 

xác định các đối tượng sử dụng điện, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện 

để thực hiện chốt số công tơ, áp định mức tính toán tiền sử dụng điện cho các 

nhóm khách hàng sử dụng điện và hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các 

đối tượng khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện theo hướng dẫn tại Công 

văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương.  

4. UBND các xã, thị trấn: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng quy định về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các cơ sở sản 

xuất kinh doanh và người dân sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; 

Chỉ đạo các ban, ngành phối hợp, hỗ trợ Chi nhánh Điện lực Bắc Sơn trong việc 

thực hiện kê khai, xác định các đối tượng sử dụng điện, các cơ sở lưu trú du lịch 



(nếu đơn vị Điện lực có nhu cầu) và giám sát đảm bảo các đối tượng sử dụng điện 

được hưởng đúng giá quy định. 

(Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương gửi 

kèm theo văn bản này trên hệ thống văn phòng điện tử). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Tuấn 
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