
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:       /UBND-KT&HT
V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho 
khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 đợt 3

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

Tứ Kỳ, ngày        tháng 6 năm 2021

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện.   

Thực hiện Công văn số 885/SCT-QLNL ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Sở 
Công thương Hải Dương về việc hỗ trợ giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng 
sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3, UBND huyện yêu cầu 
UBND các xã, thị trấn và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện triển 
khai thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với UBND các xã, thị trấn:
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về quy định hỗ trợ 

giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 đợt 3 trên địa bàn (Nội dung theo Công văn số 885/SCT-QLNL 
ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Sở Công thương kèm theo).

- Phối hợp với Điện lực Tứ Kỳ và các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trên 
địa bàn các xã, thị trấn (nếu có) thực hiện kê khai, lập danh sách, xác định và 
giám sát đảm bảo các đối tượng sử dụng điện được hưởng đúng giá quy định.

- Triển khai nội dung Công văn số 885/SCT-QLNL ngày 11 tháng 6 năm 
2021 của Sở Công thương Hải Dương đến các Đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn các 
xã, thị trấn (nếu có).

2. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tứ Kỳ:
Chủ động kê khai lập danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch 

Covid-19 được giảm tiền điện trên địa bàn, gửi thông tin cho Công ty TNHH 
MTV Điện lực Hải Dương để thực hiện.

Nhận được công văn, yêu cầu UBND các xã, thị trấn và Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 huyện triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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