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Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty Điện lực Quảng Trị.
Trong năm 2018 và năm 2019, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày
28/8/2018 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá
bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở, Sở Công Thương đã
chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị và Phòng Kinh tế thị xã, thành
phố, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện tổ chức các đoàn kiểm tra giá bán điện
sinh hoạt tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ cho học sinh, sinh viên, người lao
động thuê nhà để ở trên địa bàn toàn tỉnh.
Qua kiểm tra cho thấy có một số chủ nhà cho thuê bán giá điện cao hơn
quy định và Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu chủ nhà thực hiện việc bán điện
đúng giá đối với người thuê nhà để ở theo quy định của Chính phủ; đồng thời
hướng dẫn cho người thuê nhà tìm hiểu, nghiên cứu các quy định liên quan đến
giá bán điện để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của chính bản thân và gia đình
mình, thực hiện việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, báo với chính
quyền địa phương hoặc thông tin qua đường dây nóng của Sở Công Thương khi
chủ nhà vi phạm quy định. Đến nay, Sở Công Thương chưa nhận được phản ánh
nào về giá bán điện tăng cao của người thuê nhà để ở.
Hiện nay, cả nước đã bước vào cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ
điện tăng cao, để đảm bảo cho người thuê nhà để ở được áp dụng giá bán lẻ điện
sinh hoạt theo quy định; Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố và Công ty Điện lực Quảng Trị quan tâm chỉ đạo một số nội
dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2569/UBNDCN ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra và tuyên
truyền quy định về giá bán điện cho sinh viên, học sinh và người lao động thuê
nhà để ở và Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh
tế/Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với đơn vị Điện lực, lực lượng công
an và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra
các địa điểm cho người lao động, sinh viên thuê nhà để ở đảm bảo được áp dụng
giá bán lẻ điện theo quy định và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối
với các trường hợp chủ nhà thu tiền điện cao hơn so với quy định. Hàng năm
thống kê việc thực hiện trên địa bàn quản lý, báo cáo UBND huyện, thị xã, thành
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phố và Sở Công Thương theo định kỳ 6 tháng/1 lần (chuyển file mềm báo cáo
qua Email: tathilai@quangtri.gov.vn) để Sở Công Thương tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh và Bộ Công Thương.
3. Công ty Điện lực Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị Điện lực trực
thuộc phối hợp với Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành
phố, lực lượng công an và chính quyền địa phương tổ chức phổ biến trực tiếp
đến từng chủ nhà cho thuê, người thuê nhà để ở và nhân dân trên địa bàn thực
hiện việc bán điện cho người thuê nhà để ở theo đúng giá quy định; tuyên truyền
tới nhân dân việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tiếp tục rà soát,
thống kê danh sách các khách hàng là đối tượng mua điện cho mục đích kinh
doanh nhà cho thuê; tuyên truyền, tư vấn trực tiếp đến các đối tượng khách hàng
trên thực hiện bán điện cho người thuê nhà theo đúng giá quy định của Chính
phủ.
Sở Công Thương đề nghị quý các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./.
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