
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:              /SCT-NL 

V/v hướng dẫn thực hiện giảm giá điện, 

giảm tiền điện hỗ trợ khách hàng do  

dịch Covid -19 đợt 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hải Phòng, ngày          tháng 01 năm 2021 

 

                Kính gửi:  

- Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng; 

- Công ty CP KCN Đình Vũ;  

- Công ty TNHH Năng lượng xanh Deep C; 

- Công ty Phát triển KCN Nomura Hải Phòng; 

- Công ty TNHH VSIP Hải Phòng;  

- Công ty TNHH liên hợp đầu tư Thâm Việt; 
- Công ty kinh doanh điện Nam Đình Vũ; 
- Công ty CP Lâm Thịnh; 
- Công ty CP điện Thịnh Phát 

Ngày 25/01/2021, Bộ Công Thương có văn bản số 402/BCT-ĐTĐL 

hướng dẫn việc giảm giá bán điện đối với trường hợp kho chứa hàng hóa 

trong quá trình lưu thông của khách hàng mua điện từ đơn vị bán lẻ điện 

trong các Khu công nghiệp (gửi kèm theo).  

Để thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử 

dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid -19 đợt 2 đảm bảo đúng mục tiêu, ý 

nghĩa theo quy định của Chính phủ, Sở Công Thương đề nghị Công ty TNHH 

MTV Điện lực Hải Phòng và các đơn vị kinh doanh điện trong các Khu công 

nghiệp triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Công Thương.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp 

thời trao đổi về Sở Công Thương theo địa chỉ: Phòng Quản lý Năng lượng, số 

9 Lạch Tray, Ngô Quyền; số điện thoại liên hệ: 02253.828018 để được giải 

quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND thành phố và Bộ Công Thương 

xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND TP (để b/c); 

- Ban QL Khu kinh tế (để p/h); 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, NL. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 
 

Bùi Quang Hải 
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