TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,
Nội, ngày
ngày 16tháng
tháng 01
01 năm
năm 2019
2019
Hà

Số: 235/EVN-KD
Số:
/EVN-KD
V/v: hướng dẫn thực hiện
giá bán điện Quy định tại
Thông tư số 25/2018/TT-BCT

Kính gửi:
- Tổng Công ty Điện lực: miền Bắc, miền Trung,
miền Nam, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin;
Căn cứ theo văn bản số 2059/ĐTĐL-GP ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn
thực hiện giá bán điện theo quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày
12/9/018 của Bộ Công Thương (văn bản đính kèm), Tập đoàn Điện lực Việt Nam
yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các công việc sau:
- Các Tổng Công ty Điện lực (TCTĐL): (i) triển khai các nội dung hướng dẫn
tại văn bản 2059/ĐTĐL-GP; (ii) tăng cường công tác tuyên truyền, về quyền
được hưởng giá bán điện sinh hoạt cho công nhân, sinh viên và người lao
động thuê nhà để ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, và website Chăm
sóc khách hàng; (iii) phối hợp với EVNICT để triển khai tính năng quản lý và
tính toán giá bán buôn điện trên chương trình CMIS 3.0; (iv) hHàng tháng cập
nhật về kiểm tra áp giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở
lên hệ thống Cổng thông tin điều hành công tác KD&DVKH.
- Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin hiệu chỉnh, bổ sung tính
năng quản lý và tính toán giá bán buôn điện trên chương trình CMIS 3.0, gửi
phiên bản và tài liệu hướng dẫn cho các TCTĐL trước ngày 20/01/2019. Bổ
sung báo cáo áp giá điện bán buôn cho sinh viên người lao động thuê nhà để ở
lên hệ thống Cổng thông tin điều hành công tác KD&DVKH.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực
hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh về Tập đoàn Điện lực Việt Nam để kịp thời
xem xét giải quyết.
- Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Điều tiết Điện lực - BCT (để b/cáo);
- EVNICT;
- Các Ban: QHCĐ;
- Lưu VT, KD.
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