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Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 và 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, theo đó khách hàng là 

các “cơ sở lưu trú du lịch” được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh 

doanh xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá. 

Để có cơ sở thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công thương, căn cứ Luật Du lịch 

năm 2017 và các văn bản pháp luật liên quan về xác định “cơ sở lưu trú du lịch”, Công 

ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo đến Quý khách hàng thuộc đối tượng nêu trên 

cung cấp một trong hai loại giấy tờ sau: 

(i) Văn bản của Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả kiểm tra 

đến cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP có 

nội dung xác nhận đủ điều kiện là cơ sơ lưu trú du lịch. 

(ii) Quyết định hạng cơ sở lưu trú du lịch được các cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Để kịp thời hỗ trợ các chính sách miễn giảm tiền điện và giá điện theo quy định,  

Quý khách hàng vui lòng cung cấp ngay file scan hoặc bản chụp thể hiện rõ nội dung 

qua một trong các kênh: website http://app.pctth.vn/xacnhanCSLT; hoặc gửi qua email 

cskh.tthue@cpc.vn; hoặc gửi trực tiếp tại các Phòng giao dịch Điện lực. 

Trường hợp không có các giấy tờ trên, Quý khách hàng phản hồi bằng văn bản 

(theo mẫu) để TTHPC có cơ sở đề nghị Sở Du lịch hỗ trợ xác nhận. 

Thời gian cung cấp hồ sơ và thông tin phản hồi chậm nhất trước ngày 

05/07/2020, khách hàng cung cấp sau thời điểm này sẽ không được hỗ trợ giảm giá điện 

từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá điện áp dụng cho 

các ngành sản xuất sau khi giảm giá. 

Trường hợp hóa đơn tiền điện đã phát hành trước khi Quý khách hàng cung cấp 

hồ sơ, TTHPC sẽ thực hiện thủ tục thoái hoàn tiền điện, đảm bảo quyền lợi được hỗ trợ 

tiền điện các kỳ hóa đơn trong vòng 03 tháng theo đúng chỉ đạo của Bộ Công Thương. 

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế xin thông báo. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Công thương (thay b/cáo);  

- Sở Du lịch (thay b/cáo); 

- Các Điện lực trực thuộc (p/hợp); 

- Lưu: VT, KDbachlq. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

mailto:cskh.tthue@cpc.vn


 

Phụ lục: Mẫu văn bản đề nghị hỗ trợ xác nhận là cơ sở lưu trú du lịch 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị hỗ trợ xác nhận cơ sở lưu trú du lịch để hỗ trợ giảm giá điện 

 

Kính gửi: Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế 

Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế. 

 

Tôi tên là: ......................................................................................................  

Chức vụ: ........................................................................................................  

Số CMT: ....................................................................................................... . 

Điện thoại liên hệ: ........................................................................................ . 

Là người đại diện theo pháp luật của cơ sở lưu trú du lịch .……………….., 

địa chỉ:…………………………………………………………………….…...…. 

Hiện đang hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch theo giấy phép đăng ký kinh 

doanh số …………….…….. do …………….…..…….. cấp ngày ….………….. 

Theo 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, doanh nghiệp tôi là cơ sở lưu trú du lịch cũng thuộc 

đối tượng này. Theo yêu cầu, để được hỗ trợ thì chúng tôi cần cung cấp một trong 

hai loại giấy tờ như sau để xác minh: (i) Văn bản của Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về kết quả kiểm tra đến cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại 

Điều 29, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP có nội dung xác nhận đủ điều kiện là cơ 

sơ lưu trú du lịch; (ii) Quyết định hạng cơ sở lưu trú du lịch được các cơ quan có 

thẩm quyền cấp. 

Tuy nhiên, hiện chúng tôi không có các loại giấy tờ như trên.  

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp đúng đối tượng theo thực tế, tôi viết tờ trình này 

kính đề nghị Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế xem xét hỗ trợ trong việc xác 

nhận cơ sở kinh doanh của tôi là cơ sở cư trú du lịch. 

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật nếu có sai sót. 

Trân trọng cám ơn! 

 CHỦ DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

        

* Lưu ý: Quý khách hàng vui lòng gửi văn bản này về Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế 

chậm nhất trước ngày 05/07/2020. 

 


		Tran Minh Hoai Nhan
	2020-04-17T18:00:37+0700
	EVNCPC
	Tran Minh Hoai Nhan


		Tran Minh Hoai Nhan
	2020-04-17T18:00:37+0700
	EVNCPC
	Tran Minh Hoai Nhan


		NGUYEN DAI PHUC
	2020-04-17T17:29:09+0700
	EVNCPC
	NGUYEN DAI PHUC


		NGUYEN THANH MINH
	2020-04-17T17:24:17+0700
	EVNCPC
	NGUYEN THANH MINH


		VAN HO HOAI NAM
	2020-04-17T17:28:19+0700
	EVNCPC
	VAN HO HOAI NAM




