UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 277 /UBND-KT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 4 năm 2020

V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền
điện cho các khách hàng sử dụng điện
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Kính gửi:
- Sở Công Thương;
- Sở Y tế;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty Điện lực Đồng Tháp;
- Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành.
Thực hiện Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 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; UBND Tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện
các nội dung sau:
1. UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ
giảm giá điện, giảm tiền điện cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân tại
địa phương nắm thông tin.
2. Sở Y tế hàng tháng cung cấp danh sách, phân loại các cơ sở phục vụ
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh cho Công ty Điện lực Đồng Tháp
để thực hiện giảm giá điện (vào ngày đầu tiên hàng tháng trong thời gian hỗ trợ
giảm giá).
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận các đối tượng khách hàng đủ
điều kiện là cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định của Luật Du lịch năm 2017 và
các văn bản pháp luật có liên quan), cung cấp thông tin cho Công ty Điện lực
Đồng Tháp để kịp thời hỗ trợ giảm giá điện theo quy định.
4. Đề nghị Công ty Điện lực Đồng Tháp:
- Thực hiện chốt chỉ số công tơ, áp định mức tính toán tiền sử dụng điện cho
khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và giá bán buôn điện cho
đơn vị kinh doanh bán lẻ điện theo đúng đối tượng và thời gian quy định.
- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định các cơ
sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn
Tỉnh để triển khai thực hiện theo quy định.
- Phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố phổ biến, tuyên truyền,
thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho cơ quan, doanh
nghiệp và người dân tại địa phương.

5. Đề nghị Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành (đơn vị kinh
doanh bán lẻ điện) thực hiện chốt chỉ số công tơ, áp định mức tính toán tiền sử
dụng điện sinh hoạt, ngoài mục đích sinh hoạt theo đúng đối tượng và thời gian
quy định.
6. Giao Sở Công Thương hướng dẫn, tổng hợp việc thực hiện các quy
định và nội dung nêu trên. Định kỳ hàng tuần (thứ 6) và hàng tháng báo cáo về
UBND Tỉnh.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT (mqv).
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