
 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số:  1932/UBND-KTHT 
 

V/v góp ý Dự thảo Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ về cơ 

cấu biểu giá bán lẻ điện. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
              Đức Thọ, ngày  20   tháng  8  năm 2020 

 

 

Kính gửi:      Sở Công Thương Hà Tĩnh. 

 

 Thực hiện Văn bản số 5420/UBND-KT2 ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu 

biểu giá bán lẻ điện.  

Sau khi nghiên cứu nội dung Dự Thảo. UBND huyện Đức Thọ góp ý một 

số nội dung sau: 

- Đối với phương án cơ cấu biểu giá bán điện cho mục đích ngoài sinh 

hoạt: Thống nhất với nội dụng gộp 03 nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và 

kinh doanh thành 01 nhóm khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt và tỷ lệ 

mức giá bán lẻ bình quân như phương án.  

- Đối với phương án cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt:  

- Thống nhất với phương án 2 trong cách chia ra 5 bậc để tính giá và một 

mức giá chung. Tuy nhiên trong cách tính tỷ lệ so với mức giá bình quân đối với 

nhóm khách hàng từ 101-200kWh là những khách hàng tiêu thụ ở mức độ thấp 

mặt khác chiếm đa số nên tỷ lệ 108% giá trung bình là mức cao kiến nghị đưa về 

mức tỷ lệ bằng với giá điện bình quân. Đối với bậc từ 201-400kWh cũng là 

nhóm đối tượng khách hàng chiếm đa số và sản lượng tiêu thụ trên tháng chưa 

phải cao nên tỷ lệ 141% so với giá bình quân là chưa hợp lý khách hàng nằm 

trong nhóm đối tượng này thiệt thòi rất lớn do đó kiến nghị xem xét giảm tỷ lệ 

% đối với nhóm khách hàng ở khung tiêu thụ này.   

Các nội dung khác nhất trí với dự thảo Quyết định. 

Kính đề nghị Sở Công thương xem xét, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c): 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT-HT; 

- Lưu VT; KTHT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Đặng Giang Trung 
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