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Kính gửi:  

-  Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công 

Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH Vĩnh 

Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

-  Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. 

    

  

 Ngày 22/4/2020, UBND tỉnh nhận được Văn bản số 2828/EVN-KD ngày 

21/4/2020, số 2835/EVN-KD ngày 21/4/2020 và số 2739/EVN-KD ngày 

16/4/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện 

cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (gửi kèm theo văn 

bản này). 

 UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Giao Sở Y tế (đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19), Sở 

Văn hóa - Thể thao và Du lịch (đối với các cơ sở lưu trú du lịch) có trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách hỗ trợ nêu trên để tất 

cả các đối tượng thuộc phạm vi quản lý biết, lập hồ sơ, thủ tục và được xem xét, hỗ 

trợ kịp thời.  

 - Khẩn trương rà soát, xác nhận, cung cấp danh sách các các cơ sở phục vụ 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các cơ sở lưu trú du lịch cho Công ty Điện 

lực Vĩnh Phúc (chậm nhất trước ngày 30/4/2020) để triển khai thực hiện chính 

sách hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương 

và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu trên. 

2. Yêu cầu Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: (i) Thông báo rộng rãi tới tất cả các 

khách hàng sử dụng điện và niêm yết công khai tại các điểm giao dịch với khách 

hàng, website của đơn vị chính sách nêu trên; đồng thời hướng dẫn về thành phần 

hồ sơ, trình tự, thủ tục để được hưởng chính sách này (chậm nhất trước ngày 

25/4/2020); (ii) tiếp nhận hồ sơ khách hàng và thực hiện nghiêm, kịp thời chính 
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sách hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19. 

 3. Giao Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc, Cổng 

Thông tin - Giao tiếp điện tử đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách nêu trên. 

 

  

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- CV: VX1; 

- Lưu: VT, CN2. 

  (ĐHV-       b). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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