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UY BAN NHAN DAN 
TINH  QUANG TRI 

S:  1528  /UBND-CN 

V/v h tr giãrn giá din, giárn 
tiên din cho các khách hang sü 
diving din bj ãnh huông cüa 
djch Covid- 19 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Quáng Tn, ngày  04Lthang  5  nãm 2020 

KInh güi: 

- SoYté; 

- S Cong Thuang; 

- Sà Van boa, Th thao và Du lich. 

UBND tinh nhn di.rcic Van ban s 2828/EVN-KD ngày 21/4/2020 cüa 
Tp doàn Din 1irc Vit Nam ye vic h trçi giãm giá din, giâm tiên din cho 
các khách hang sir diing din bj ãnh huàng cüa djch Covid-19 (sao gCri kern); 
UBND tinh có ,2 kiên nhu sau: 

Giao các S& Y t, Cong Thumg, Van boa, Th thao và Du ljch t chüc 
thirc hin theo dOng ni dung dê nghj cüa Tp doàn Din 1rc Vit Narn t?i  Van 
ban nêu trên./. 



Ti.P DOAN CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM 

DI1N LTIC VI1T NAM Dc 1p  - Tiy do - Hnh phüc 

S: 2828/EVN-KD 

V/v h trçl giâm giá diri, giâm tin 
din cho các khách hang scr dung din 
bj ãnh hu&ng cCia djch COVID-19 

KInh gri: lily ban nhân dan cáo tinh, thành ph 

[JBNDTINH QUANG TRI 
A! 

Ha N1, ngay 21 tháng 04 näin 2020 

Thirc hin Nghj quyt s6 411NQ-CP ngày 9/4/2020 cUa ChInh phU v 
phiên h9p ChInh phü thu6ng k' tháng 3 nàm 2020, ngày 16/4/2020 BO Cong 
Thuang d ban hành van bàn s 2698/BCT-DIDL (van bàn 2698/BCT-
DTDL) v vic h trci giãm giá din, giãm tin din cho cáo khách hang sr 
diing din bj ãnh hu&ng cüa djch COVID-19. Thixc hin các chi do trên, Tp 
doàn Din lirc Vit Nam dà ban hành van bàn s6 2739/EVN-KD ngày 
16/4/2020 v vic trin khai thrc hin giâm giá din cho các khách hang sir 
ding din bj ánh huâng cUa djch COVID-19 (van bàn dInh kern). D dam bão 
h trçx giãm giá din, giãm tin din cho khách hang kjp thii và dung d6i 
tuqng huo'ng dn tai  van bàn 2698/BCT-DTDL, Tp doàn Din hrc Vit Nam 
kinh d nghj lily ban nhân dan các tinh, thành ph trrc thuc Trung ucing 
quan tam chi do các don vj lien quan cung cAp thông tin v cáo khách hang 
thuc di tuçxng duçic min giãm nhu sau: 

1. Giãm tin din cho các cci s& phông chông dlch  COVID-19: 
- Th&i gian áp dung trong vông 3 tháng k ti.r ngày 16/4/2020. 
- Di ttrçlng: Khách hang sir ding din là cci sâ phic vii phOng, ch6ng 

dich COVID-19, áp dung khi có ngi..rôi/bnh nhân nghi nhim, dà nhim 
COVJD-19, nhu sau: 

+ Loai 1: Giàm 100% tin diên cho các cci s& dang thrc hin each ly tp 
trung, khám bnh tp trung cho nguii nghi nhim, dà nhim COVTD-
19. Di tixçYng thrcc ap dung can cir theo Quy& djnh s 878/QD-BYT 
ngày 12/3/2020 cüa B Y th v& vic ban hành "Huàng dn each ly y t 
ti cci sâ each ly tp trung phóng ch6ng djch COVTD-19". 

+ Loi 2: Giãm 20% tin din cho các cci s& y dang ducc d'iing d 
khám, xét nghim hoc diu trj bnh nhân nghi nhim, dã nhim 
COVID-19. Di tuçlng ducc áp diing khi có khu vrc 1ung each ly d 
duçic thit Ip  theo: (1) Quy& djnh 468/QD-BYT ngày 19/2/2020 cüa 
B Y th v vic ban hành Huàng dn phàng và kim soát bnh viêm 



&rông ho hp cAp do vi rit Corona 2019 (COVID-19) trong các cci sâ 
khárn bnh, chüa bnh; (2) Quyt djnh 155 1QD-BYT ngày 03/4/2020 
cüa B Y th v vic ban hành "Hwrng dn t chirc each ly y t ti ca 
sâ khám, chCra bnh trong phàng, chng djch COVID- 19". 

+ Loi 3: Giãm 20% tin din cho các khách san  dang dung d each ly 
bnh nhán nghi nhim, dà nhirn COVID-19. Di tuçYng thrçc ap ding 
can cr theo Quyt djnh s 1246/QD-BYT ngày 20/3/2020 cüa B Y tê 
v vic ban hành "Huàng dn tam  thô'i each ly y th tp trung tai  khách 
san trong phàng, chng djch COVID-19 do ngu&i duccc each ly tir 
nguyen chi trà". 

2. Giãm giá din cho khách hang là co s& lu'u trñ du ljcli: 
- Thà gian áp ding trong yang 3 tháng k tr ngày 16/4/2020. 
- Di tuçlng: Khách hang sr ding din là co sx lini trü du llch  (theo Lut 

Du ljch 2017 và các van bàn pháp lust có lien quan) duçic giãm giá din ttr 
mirc giá. bàn lê áp dung cho kinh doanh xung bang mirc giá ban 1 din ap 
ding cho ngành san xuAt sau khi giàm giá. 

D xác djnh di t1.rçng khách hang là co so' luu tri du ljch, Tp doàn 
Din lirc Vit Nam dang thrc hin can cü theo các van bàn pháp iut nhu sau: 

• Lut Du Itch  näm 2017. 
• Nghj djnh s 168/2017/ND-CF ngày 31/12/2017 cüa ChInh phü quy 

djnh chi tit mt sé, diu cüa Lu.t Du ljch. 
• Diu 5, Nghj djnh s 142/20181ND-CP ngày 09/10/2018 v Si:ra di 

mt so quy dnh tai  Nghj djnh s 168/2017/ND-CP ngày 3 1/12/2017 
cia ChInh phQ quy djnh chi tit mt s diu cüa Lut Du ljch. 

• Thông ti.r s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 cüa B Van 
hóa, Th thao và Du ljch quy djnh chi tit mt s diu cüa Lust Du 
ljch. 

Hin nay Tp doàn Din lirc Vit Nam dang huàng dn dë xác djnh 
khách hang là co sâ luu trü du Ijch, khách hang cung cAp mt trong cac giAy 
tä sau: (i) Van bàn cQa Sâ Du Ijch, Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch v kt 
qua kim tra dn co sâ kru trU du ljch theo quy djnh tai  Diu 29, Nghj djnh s 
168/2017/ND-CP có ni dung xác nhn dü diu kin là co so liru trü du Uch; 
(ii) Quyt dnh hang co sâ liru trü du ljch ducic các co quan Co thAm quyn 
cAp. 

Di vài khách hang d nghj là co sà lixu trü du ljch nhi.rng chua xác djnh 
ducic theo cãc h so do khách hang cung cAp, Tong COng ty Din lrc/COng ty 
Diên ire lap danh sách gi Sà Du ljch, Sâ Van boa, Th thao và Du ljch xác 
nhAn d cO can cir trin khai thrc hin dung d& tucYng. 



Tp doàn Din hrc Vit Nam kInh d nghj Uy ban nhân các tinh thành 
ph trirc thuc Trung iicxng chi do Ban Chi d?o  phàng, chng COVID-19 
tinh, các S& Du ljch, Sx Van hóa, Th thao và Du ljch, Sâ COng Thucing, Sâ 
Y t hang tháng xác nhn danh sách khách hang thuc di tucxng ccx si each ly 
y t tp trung, ccx s khám bnh, chtta bnh tp trung dang phic vv phông, 
cMng dlch  COVID-19 và ccx s0 1uu trji du ljch d vic giãm giá din &rçxc kjp 
thô'i và dung di tucxng. 

Tp doãn Din 1irc Vit Nam kInh mong nhn ducxc sr h trçx kjp thà'i 
cüa Uy ban nhân dan cp tinh thành ph trirc thuc Trung ucxng d các Tng 
Cong ty Din 1%rc, Cong ty Din hrc trin khai Mt vic h trçx giãm giá din, 
giám tin din cho cac khách hang sr diing din bj ãnh hiRing cüa djch 
COVID- 19. 

Trân tr9ng./. 

Ncxi nhán: 
-Nhtrtrên; 
- BCD QGPCDB do nCoV (d b/c); 
- B VHT[TDL (d b/c); 
- Bc Tai chinh (de b/c); 
- B Cong Thuung (d b/c); 
- UB QLVNN (d b/c); 
- Tng cvc  Du ljch (d h trg); 
- TOD (d b/c); 
- Các TCT DL (d tlh); 
-Luu:VT,KD. 

KT. TONG GIAM DOC 
PHO TONG GIAM DOc 



TJP DOAN CONG HOA XA 1101 CHU NGmA VIT NAM 
DIJN LVC  VIET NAM Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

S: 273 9/EVN-KD Ha N5i, ngày 16 thang 04 näin 2020 

V/v trin khai thc hin giá din cho 
các khách hang sCr dyng din bj ânh 
hu'àng cüa dch COVID-19 

KInh g11i: 
- Các Tong Cong ty Din 1irc; 
- Cong ty Vin thông Din 1rc và Cong ngh thông tin; 
- Trung tam Thông tin Din lirc. 

Thrc hin Nghj quy& s6 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 närn 2020 cUa ChInE 
phü ye phiên h9p ChInh phü thng k' tháng 3 nàm 2020 và Cong van sO 
2698/BCT-DTDL ngày 16/4/2020 cüa B Cong Thuong ye vic ho trçY giãm giá 
din, giãm tiên din cho cac khách hang sCr diing din bj ành huàng cUa djch 
COVID-19 (sao gzi kern theo), Tp doàn Din hrc Vit Nam yêu câu các dan vj 
trin khai thc hin các ni dung nhu sau: 
I. Thirc hin giãm giá ban din, giãm tin din 

Thrc hin h trçl giârn giá din, giãm tin din tr9n k' hóa dan trong yang dü 
ba (03) thang. Th&i diem giàm giá din, giàm tiên din dugc xác djnh theo k' 
ghi chi sO hang thá.ng cüa Dan vj Din 1irc ti cong ta din cüa khách hang. 
v' D6i vài khách hang sü diing din sinh hoat: Ap ding cho các k' hoá dan 

tiên din tháng 5, tháng 6 và tháng 7 näm 2020. 
/ Doi vài cáckhách hang sü drng din ngoài sinh hot duc giâm giã 

din, giãm tien din sê &rcic áp diing ngay tr kS'  hoá dan gân nhât kê tir 
ngày 16/4/2020. 

Giá ban din áp diing trong 03 tháng h tr thrc hin theo Cong van s 
2698/BCT-DTDL ngày 16/4/2020 cüa B Cong Thuang ye vic h trç' giàm 
giá din, giâm tiên din cho cac khách hang sir dung din bj ãnh huâng cüa 
djch COVID-19 (sau day gi tat là Cong van sO 2698/BCT-DIDL) vâi mt 
so ni dung nhu sau: 
V Giá ban lé din cho các ngành san xut và kinh doanh: Giãm 10% giá ban 

lé din quy djnh ti Quyêt djnh sO 648/QD-BCT ngày 20 tháng 3 näm 
2019 cUa B truäng B Cong Thuang ye diéu chinh mrc giá ban lé bInh 
quân và qui djnh giá ban din (Quyêt djnh sO 648/QD-BCT) a cãc khung 
giá gi& cao diem, gi& bInh thuà'ng và gia thâp diem. 

/ Giá ban lé cho các khách hang sr ding din sinh hot: Giãm 10% giá ban 
lé din sinh hoat tr bc 1 den b.c 4 quy djnh ti Quyet djnh so 6481QD-
BCT. 

V Khách hang là các ca sa luu trü du ljch (theo qui djnh tqi Lut Du ljch 
2017 và các van ban pháp lut có lien quan): giãm giá din tr müc giá 
ban lê din áp ding cho kinh doanh xuOng bang mirc giá din ap diing 
cho các ngành san xuât sau khi giãm giá. 

V DOi vâi giá ban buôn din nông thôn; giá ban buôn din khu tp th& ciim 
dan cu; giá ban buOn din cho to hçip thuang mai-djch  v-sinh hot: 



Giãni 10% giá ban buôn din di vó'i bc 1 dn b.c 4 cUa giá sinh hot; 
giãm 10% giá ban buOn cho rnic dIch khác ti Quyt djnh s 648/QD-
BCT. 

v' Di vôi giá ban buôn din cho các khu cong nghip, giá ban buôn din 
cho chci: Giãrn 10% giá ban buOn din so vài biêu giá ban buOn din tai 
Quyêt djnh so 648/QD-BCT. 

/ Cia ban din cüa các khách hang thxcic h trg dé tháo gO' khó khän trong 
bOi cành tác dng cüa djch COVID-19 theo chi dao  cüa B Cong Thi.rang 
thrgc tInh toán lam trôn so hçc den hang dan vj (Ph liic dInh kern). 

/ Các khách hang không duçxc h trç do tác dtng cüa djch COVID-19 vn 
thrc hin theo biêu giá tai  Quyêt djnh so 648/QD-BCT. 

Müc h trg giãm tin din d.rcrc tInh trên s tin tmnh theo giá din ma déi 
tung duc hu&ng trén ca s& cãc quy djnh hin hành (giá trj trwó'c thuê) trçrc 
tiêp cho các khách hang sir ding din là ca sâ phàng, chông djch COVID- 19 
mua din tr các dan vj thuc T.p doàn nhu: 
V Giàm 100% tin din cho CáC ca sO' (khong phãi là khách san) duc dung 

dê cách ly, khám bnh tp trung bnh nhân nghi nhim, dà nhim COVID-
19. 

V Clam 20% tin din cho các ca sO' yt duçc dung d khám, xét nghim, 
diu trj bnh nhân nghi nhiêm, dà nhiêm COVID-19. 

V Giàm 20% tiên din cho các khách san  duc dung dé each ly bnh nhân 
nghi nhim, dâ nhim COVID-19. 

V vic xác djnh các Ca sO' phàng, chng djch COVID-19: Danh sách và 
phân loai các Ca sO' phic v11 phOng, chong djch COVID-19 ducic giâm tiên 
din do Ban Chi dao  Quôc gia phông, chong dch bnh COVID-19, B Quôc 
phong, B Cong an, U' ban nhân dan các tinh, thành phô trrc thuc Trung 
uang lap, xác nhn, hang thang cung cap cho các Dan vj Din 1irc triên khai 
thrc hin. 
TriiO'ng hqp khách hang thuc nhiu dôi tucing di.rcxc hu&ng chInh sách giãm 
giá din, giãrn tiên din tliI thrçc ap diing day dii các ch.rang trInh h trcY. 
Quy djnh ye thirc hin giá ban din thixc hin theo: Thông tix s 16/2014/TI'-
BCT ngày 29/5/20 14 cüa B Cong Thuang quy djnh ye thiic hin giá ban 
din (sau day gçi tat là Thông tu so 16/2014/TT-BCT); Thông tix sO 
25/2018/TT-BCT ngày 12/9/20 18 sra dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu 
sO 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 cüa B truO'ng B Cong Thuang quy 
djnh ye thirc hin giá ban din (sau day gçi tat là Thông tu so 25/2018/TT-
BCT). 
Sau thai han  giãm giá din, giàm tin din: Ap dçrng giá ban din cho t.t cã 
các dOi tucxng khách hang theo quy djnh tai Quyet djnh so 648/QD-BCT ngày 
20 thang  3 närn 2019. 

II. Hwó'ng dn thrc hin xác djnh co' so' lu'u trü du ljch 

- Can ccr d cãc djnh di tuçing khách hang "ca sO' luu tru du ljch": 
V Luât Du lich näm 2017. 
V Nghj djnh so 168/2017/ND-CP ngày 3 1/12/2017 cüa ChInh phü quy djnh 

chi tiêt rnt so diêu cua Lut Du lich. 
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/ Diu 5, Nghj dinh s 142/2018/ND-CP ngày 09/10/2018 v Sira di mt 
s quy dnh ti Nghj dlnh so 168/2017/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 
2017 c1ia ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Du ljch. 

V Thông ti.r s 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 ca Bô Van hóa, 
The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt mt so diêu ciia Lu.t Du lch. 

Theo ca sâ cáo can ci'r pháp l trên, d duçic huông uu dài chuyên dôi giá 
sang giá san xuât cho dOi ticing "co sâ luu trü du ljch" theo Lut Du ljch 
2017, các Dan vj Din hrc dê nghj khách hang cung cap 01 trong các giây tä 
sau: (i) Van bàn cüa Sâ Du 1ch, S& Van hóa, The thao Va Du ljch ye kêt qua 
kiêm tra den ca sô luu trü du lich theo quy djnh tai  Diêu 29, Nghj djnh so 
168/2017/ND-CP Co ni dung xác nhn dü diêu kin là Ca so kru trü du ljth; 
(ii) Quyêt djnh hang Co s ]iru trU du Ijch dixgc các ca quan cO thâm quyên 
cap. 

III. To chfrc triên khai 

1. Các Tng Cong ty Din lirc 
Niêm yt Cong khai Cong van s 26981BCT-D'IDL và Thông tu s 
16/2014/TT-BCT, Thông tu so 25/2018/TT-BCT và cáo van bàn huàng dan 
ye giá ban din cüa T.p doãn, Cc Diéu tiêt din Iirc, BO Cong Thuang ti tat 
Ca các dja diem giao djch vi khách hang, website ChAm sOc khách hang, 
website dan vj theo quy djnh cüa Lu.t Din hrc. 
NQi dung tin h trçl khách hang bj ành huOng bài COVID-19 duçic th hin 
nhi.r cáo mu the hin hOa dan din tir gri kern van bàn nay. 

TInh toán, 1p hóa dan tin din và thrc hin chat ch kim soát hóa don, dc 
bit là cáo trtr&ng hgp khách hang có sr thay di trong k' hóa dan (treo tháo 
h thông do dêm, thay dôi mc dIch sir ding din...) de tránh sai sot. Vic 
thông báo tiên din den khách hang qua các kênh giao tiêp trong cáo tháng h 
trçx c.n bO sung ni dung: (1) SO tiên thông báo d khách hang thanh toán là 
so lien âã dtxçic h trçx; (2) Bô sung nQi dung "So tién dä a'u'çrc ho trçr do ánh 
htthng cia COVID-19 trong Ic)) hóa dcrn ... mm/yyyylà (dong)". 

- Hang tháng d nghj UBND cáo tinh/thành ph trrc thuc Trung uang cung 
cap danh sách cáo ca si cách ly, diêu trj phic vi phông, chông djch COVID-
19 trên dja bàn dê lam ca sO' cho vic th1rc hin h trçi giãm tiên din. 

- DM vài các ca sO' luu trl.'i du ljch, trin khai theo cac cong vic sau: 

+ Thông báo cho t.t cã khách hang hin dang áp ding giá kinh doanh v 
chinh sách chuyên sang giá san xuât cho cáo co sO' luu trü du ljch va dê nghj 
cáo khách hang dU dieu kin cung cap giây tO' xác djnh "ca sO' luu trü du ljch" 
theo quy djnh cüa Lu.t Du ljch nàm 2017 là 01 trong các giây tO' sau: (i) Van 
bàn cüa SO' Du ljch, SO' Van hOa, Th thao yà Du lich ye ket qua kiêm tra den 
ca sO' hru trit du ljch theo quy dlnh tai Diêu 29, Nghj djnh so 168/2017/ND-
CP cO ni dung xác nh.n dü diêu kin là ca so luu trü du ljch; (ii) Quyêt djnh 
hang ca sO' luu trü du ljch duç'c các co quan có thâm quyên cap. Trong ni 
dung thông báo can cung cap các kenh tiêp nhn yêu câu v&i th tir uu tien: 
(i) COng Djch vi Cong Quoc gia; (ii) Cáo kênh trên Internet (Web 
CSKHIApp CSKHIEmail/Zalo...); (iii) Tong dài CSKH; (iv) Phông Giao 
djch khách hang. 
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± Tiêp nhn ho sa c11a khách hang trên các kénh cung cap djch v1i cüa Dan v 
Din hc Va t1c hin chuyên dôi dôi tucrng giá tU' kinh doanh sang san xuât 
tuang Crng cap din áp cho các truO'ng hcp dü diêu kin theo trInh tir, thai gian 
cüa djch vii "Thay dói myc dIch th dyng din", thông báo kêt qua cho khách 
hang ye thai gian ap diing giãm giá ban din tir giá kinh doanh sang giá san 
xuât. 
+ Déi vi khách hang d nghj chuyn di giá nhixng không xác djnh diicic là 
ca si hiu tr(i du ljch, Do'n v Din hrc 1p danh sách và g1ri den Tong cc Du 
ljch, Sä Du ljch, Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch d d nghj xác djnh và 
thông baa den khách hang sau khi Co kêt qua. 
+ Thirc hin các thu tuc thoái hoàn hóa dan tin diên (nlu co) cho các Ca' sO' 
luu trü du ljch dê dam bão quyên 1çi duçc ho trci tiên din cãc k' hóa dan 
trong vOng 03 tháng (ké t k) hoá do'n gán nhdt tInh tit ngày 16/04/2020) 
theo dung chi dao  cüa B Cong Thuang. 

- Trong khoàng thai gian h trçl giàm giá ban din, các Dan vj Din lirc không 
thrcic thay dôi lch GCS, không thirc hin chuyên k' hóa dan vói các khách 
hang nhiêu ks', han  chê tôi da vic thay djnh k' h thông do dém. 

- Kh.n tnrang t chi.'rc tp hu.n qua các cong ci h9p trrc tuyn cho tat ca 
CBCNV cO lien quan den cong tác thirc giá din dé thrc hin dung các 
huO'ng din cüa Tp doàn, Cong van so 2698/BCT-DTDL, Thông tu so 
16/2014/TT-BCT, Thông tu so 25/2018/TI'-BCT và cách thirc tInh toán hóa 
dan tiên din trong 3 tháng giàm giá. VO'i các khách hang di.rcic ho trçi giãm 
giá din, sau 3 tháng s tiêp t.ic áp diing giá theo Quy& djnh s 648/QD-BCT 
ngày 20 tháng 3 nam 2019 dê thrc hin dung quy djnh. 

- Bi hun cho các din thoai vien (DTV) tai  các Trung tam Chäm sOc khách 
hang (CSKH), các thu ngân viên cüa Din lirc, các to chirc trung gian thu tiên 
din ye phi.rang pháp tInh toán, ni dung the hin thay dOi giá trén bàn the 
hin cüa hOa dan tiên din, biên nhn thanh toán và cong c tInh toán hoá 
dan tiên din trlrc tuyên dê giài thIch cho khách hang. 
B trI Iirc luçing DTV tai  các Trung tarn CSKH, hrc h.rcing tai  b phn giao 
dich khách hang näm chäc nghip vi dê giãi dáp, xcr l kjp th&i, chInh xác 
các thäc mac tu' khách hang hoc duc phãn ánh trên các phuang tin thông 
tin dai  chüng, khong dê xay ra các sai sot lam ãnh huO'ng den chat h.rgng djch 
vi, uy tin cüa Tp doàn cUng nhi,r gay nên sir phãn rng không can thiêt cüa 
khách hang. 
Giao Giám dc các C 1±)L/DL trirc tip th chuc vic giãi quy&t các kin nghj 
cüa khách hang lien quan den tiCn din trong yang 24h. 
Phi hp vâi COng ty Vin thông Din lirc và Cong ngh thông tin dë kiêm 
tra phiên bàn chu'o'ng trinh CMIS, dc bit là chuc näng thay dôi giá ban 
diën. 

2. Cong ty Vin thông Din irc và Cong ngh thông tin 
- Khn tnrang hoàn thành chirc nang thay d6i giá ban din trong h thóng 

CvllS dáp 1rng vic giãm giá din, giãm tiên din và the hin hóa dan din tCr 
theo yêu cãu, gui phiên bàn và tài lieu huàng dan cho các TOng Cong ty Din 
hrc dáp Crng day dü cong tác dOi giá din, tru'O'c ngày 17/4/2020. 
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EVN 

Vö uangLâm 

Nâng cAp cong c tInh toán hóa dan trrc tuyn trong do có chirc nang phiic 
vii tInh toán thay dôi giá din và phôi hqp vài EVNEIC dê c.p nh.t len 
chuyên mic "E VN&Khách hang" cüa website cüa Tp doàn. 

B sung các chirc näng chi.xang trInh d theo di s khách hang du9'c h trg, so 

tiên h trç theo các dôi tixçmg, theo trng dan vj... vào h thông CMIS và Cong 
thông tin diêu hành cong tác KD&DVKH dé dam báo T.p doan, cac 
TCTDL/CTDLIDL theo dOi &rcxc theo tmg ngày, tuân, tháng và toàn bQ dçTt h 
tn. 
B6 trI lçrc lugng h trçY kjp thôi cho các dan vj trong vic lap hóa dan tiên 
din trong cac kt hóa dan giãm giá din, giã.m tiên din và k' hóa dan sau 
khi két thüc dgt ho trçl, áp diing tr& 1i giá theo Quyêt djnh so 648/QD-BCT, 
dam bão chInh xác và dung thôi gian quy dnh. 

3. Trung tam Thông tin Din 1rc (EVNEIC) 

Niêm yt cong khai Cong vAn s 2698/BCT-DTDL và Thông tu s 
16/2014/TT-BCT và Thông tu sO 25/2018/TI'-BCT trên chuyen mc "EVN& 
khách hang" cUa website E\TN. 

Tip nhn vA chuyn các thAc mAc, hói dáp v giá din cUa khách hang t'r 
website EVN tâi cac Trung tam CSKH, kjp thi phôi hgp vâi Ban Kinh 
doanh T.p doàn, các TCTDL giAi quyêt các thAc mAc cüa khách hang tai 
chuyên miic "E VN&khách hang" cUa website EVN. 

Yêu cAu các dan vj khAn tnrang trin khai thirc hin. Trong qua trmnh thirc 
hin neu có vuong mAc can phãn ánh ye Tp doàn Din hrc Vit Nam dê kjp 
thii xem xét giâi quyêt. 

No'inhân: 
- Nhu trén; / 
- B Cong Thuang (áé b/cáo); 
- UBQLVNN (d b/cáo); 
- Cue Diêu tit Din 1rc - BCT (dê b/cáo); 
- HDTV (dê b/cáo); 
- Tong Giárn d6c (dê b/cáo); 
- Các Phó Tong Giam doc; 
- KSVNN (dê b/cáo); 
- Cong doàn Din 1c Vit Nam; 
- EVNEPTC; EVNNLDC, EVNNPT (d p/h); 
- Các Ban Tp doàn; 
- Luu VT, KD, PC, TCKT. 

5 



BANG GIA BAN D1N AP D1JNG CHO DIN NANG TRONG KHOANG THI 
GIAN DE HO TRO TIEN DIEN DO ANH HUNG DICH COVID-19 

TT i\hom doi tu'9'ng khach hang 
Giá ban din 
(dx&Wh) 

1 Giá ban lè din cho các ngành san xut 

1.1 Cap diçn áp tu 110 kV tro len 

a) Gi?ibinhthung 1.382 
( A 

b) Gia thap diem 873 

c) Gi cao dim 2.483 

1.2 Cp din áp tr 22 kV dn duói 110 kV 

a) GR bInh thr&ng 1.400 

b) GRx thAp diem 906 

c) Giä cao dim 2.584 

1.3 Cp din áp ti'r 6 kV dn duói 22 kV 

a) Giei bjnh thu&ng 1.450 

b) Gki thp di1T1 940 
A 

c) Gia cao diem 2.668 

1.4 Cp din áp du'ói 6 kV 

a) Già binh thuing 1.517 

b) Gi thp dirn 990 

c) Giâ cao dim 2.768 

2 Giá ban lé diên cho kinh doanh 

2.1 Cp din áp tir 22 kV tr& len 

a) Gi?i binh this&ng 2.198 

b) Gi?x thp dim 1.225 

c) GRi cao dim 3.826 

2.2 Cp din ap tfr 6 kV dn du'&i 22 kV 

a) GR binh th.rng 2.366 

b) Gi thp dim 1.392 

c) GR cao dim 3.960 

2.3 Cap diçn ap duoi 6 kV 

a) Gi binh th.ring 2.399 

b) Gi thp dirn 1.460 

c) Gii cao dim 4.128 

3 Giá ban lé diên cho sinh hoat 

Bãc 1: Cho kWh tr0 -50 1.510 

BCc2:ChokWhtr51- 100 1.561 

Bk 3: Cho kWh nr 101 -200 1.813 

Bk 4: Cho kWh tr 201 - 300 2.282 

Bâc 5: Cho kWh nr 301 - 400 2.834 



TT Nhóm dôi tung khách hang 

Giá ban diên 
(dng/kWh) 

Bâc 6: Cho kWh tr 401 trâ len 2.927 

4 Giá ban buôn din nông thôn 

4.1 Giá ban buôn diên sinh hoat 

Bãc 1: Cho kWh t& 0-50 1.263 

Bâc2:ChokWhtr51- 100 1.313 

Bâc 3: Cho kWh tr 101 -200 1,431 

Bâc 4: Cho kWh tr 201 - 300 1.774 

Bâc 5: Cho kWh tr 301 -400 2.231 

Bc 6: Cho kWh tr 401 tth len 2.323 

4.2 Giá ban buôn diên cho muc dIch khác 1.326 

5 Giá ban buôn din khu tp th& cm dan ci.r 

5.1 S • - Thanh pho, th1 xa 

5.1.1 Giá ban buôn cliên sinh hot 

5.1.1.1 Tram bin áp do Ben ban din dàu tx 

Bc 1:ChokWhtir0-50 1.411 

Bâc2: Cho kWh tr51 -100 1.462 

Bâc3:ChokWhtr 101 -200 1.655 

Bâc 4: Cho kWh tr 201 - 300 - 
2.094 

Bãc 5: Cho kWh tr 301 - 400 2.625 

Bâc 6: Cho kWh tfr 401 trâ len 2.7 13 

5.1.1.2 Tram bin áp do Ben mua diên du tt.r 

Bâc 1: Cho kWh tr0 -50 1.391 

Bâc2:ChokWhtr51-100 1.441 

Bâc 3: Cho kWh tir 101 - 200 1.607 

Bâc 4: Cho kWh t& 201 -300 2.03 1 

Bâc 5: Cho kWh tr 301 - 400 2.538 

Bâc 6: Cho kWh tir 401 tr1 len 2.652 

5.1.2 Giá ban buôn diên cho muc Ich khác 1.337 

5.2 Th trn, huyn ly, 

5.2.1 Giá ban buôn diên sinh hot 

5.2.1.1 Tram bin áp do Ben ban din dAu tu 

Bâc 1: Cho kWh tr 0 - 50 1.363 

Bc 2: Cho kWh tr 51 - 100 1.413 

Bâc3:ChokWhtü 101 -200 1.572 

Bâc 4: Cho kWh t& 201 - 300 1.989 

Bâc 5: Cho kWh tr 301 - 400 2.486 
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TT Nhom doi tu'çng khach hang 
Giá ban diên 
(dàng/kWh) 

Bãc 6: Cho kWh t 401 tró' len 2.569 

5.2.1.2 Tram bin áp do Ben mua diên d.0 tir 

Bâc 1:Cho kWh tr0-50 1.342 

Bãc 2: Cho kWh tr 51 - 100 1.392 

Bâc 3: Cho kWh t& 101 -200 1.537 

Bâc4: ChokWh tir201-300 1.907 

Bâc 5: Cho kWh tir 301 - 400 2.399 

Bâc 6: Cho kWh tir 401 trô In 2.480 

5.2.2 Giá ban buôn diên cho muc dIch khác 1.337 

6 Giá ban buôn din cho t h9'p thu'o'ng mai - djch vi - sinh 
hoat 

6.1 Giá ban buôn din sinh hoat 

Bâc 1: Cho kWh t,r0 -50 1.481 

Bâc2: Cho kWh t& 51 - 100 1.531 

Bâc 3: Cho kWh tir 101 -200 1.778 

Bâc 4: Cho kWh tir 201 - 300 2,238 

Bâc 5: Cho kWh tr 301 - 400 2.780 

Bâc 6: Cho kWh tr 401 tróiên 2.871 

6.2 Giá ban buôn diên cho muc dIch khác 

a) GR binh thu'ng 2.275 

b) Gi& thp diem 1.384 

c) GRr cao dim 3.914 

7 Giá ban buôn din cho các khu cong nghip 

7 1 
Giá ban buOn din tai thanh cái 110 kV cüa tram bin áp 
110 kV/35-22-10-6 kY 

Tng cOng suit dt các MBA ccia tr?m bin áp 1n han 100 
MVA 

a) Gièr binh thi.rO'ng 1.332 

b) Gia thap diem 851 

c) Gi cao dim 2.432 

7 1 2 
Tng cong sut d.t các MBA cia tram bin ap tr 50 MVA dn 
100 MVA 

a) Gi binh thu'ông 1 .327 

b) Gi thp dim 825 

c) Gi cao dim 2.420 

7.1.3 Tng cong su.t dt các MBA ccia tram  bin ap dithi 50 MVA 

a) GiY bmnh thwrng 1.319 

b) GiO' thp dim 823 
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TT Nhóm dôi tirçrng khách hang 
Giá ban diên 
(dng/kW) 

c) Gi cao dim 2.406 

7 2 Giá ban buôn din phIa trung áp cüa trrn bin áp 110/35-
22-10-6 kV 

7.2.1 110kV 

a) Già binh thung 1.373 

b) Già thp dirn 890 

c) Gii cao dim 2.53 5 

7.2.2 Cp din áp tr 6 kV dn diri 22 kV 

a) Già bIrth thng 1.423 

b) Gi& thp dim 922 

c) Gii cao dim 2.6 17 

8 Giá ban buôn diên cho cho 2.145 
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