
 

  ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 SỞ CÔNG THƯƠNG 

  

   Số: 8058/SCT-QLNL           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10  năm 2018 
                                                                                                                                                                   

Về triển khai Thông tư số 

25/2018/TT-BCT về sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Thông tư số 

16/2014/TT-BCT. 

 

              Kính gửi:      

           - Ủy ban nhân dân các quận - huyện; 

               - Tổng công ty Điện lực thành phố - TNHH; 

                                                    - Các Công ty Điện lực khu vực. 

 

 

Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 

25/2018/TT-BCT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-

BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về 

thực hiện giá bán điện. 

Theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực tại Công văn số 1605/ĐTĐL-GP 

ngày 16 tháng 10 năm 2018 về thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BCT, Sở 

Công Thương đề nghị Uỷ ban nhân dân các quận - huyện phối hợp các Công ty 

Điện lực khu vực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung tại Thông 

tư số 25/2018/TT-BCT, cụ thể: 

1. Về việc áp giá bán buôn điện cho chợ: 

- Giá bán buôn điện cho chợ được áp dụng cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ 

theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 

2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-

CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về 

phát triển và quản lý chợ (không phụ thuộc vào vị trí địa lý của chợ). 

- Đơn vị bán lẻ điện tại chợ không thuộc đối tượng áp dụng giá bán điện 

theo cấp điện áp quy định tại Điều 4 Thông tư số 16/2014/TT-BCT và đối tượng 

áp dụng giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày quy định tại Điều 5 

Thông tư số 16/2014/TT-BCT. 

- Giá bán buôn điện cho chợ áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh 

doanh giờ bình thường tại cấp điện áp dưới 6 kV theo quy định tại Điều 8 Thông 

tư số 16/2014/TT-BCT trừ lùi 10,6%. 

Lưu ý: Để được áp giá bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện phải đáp ứng yêu 

cầu theo quy định tại Khoàn 1, Điều 6 Thông tư số 16/2014/TT-BCT. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-02-2003-nd-cp-phat-trien-quan-ly-cho-50625.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-114-2009-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-02-2003-nd-cp-phat-trien-quan-ly-cho-99270.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-114-2009-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-02-2003-nd-cp-phat-trien-quan-ly-cho-99270.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-02-2003-nd-cp-phat-trien-quan-ly-cho-50625.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-16-2014-tt-bct-thuc-hien-gia-ban-dien-bo-cong-thuong-232110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-16-2014-tt-bct-thuc-hien-gia-ban-dien-bo-cong-thuong-232110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-16-2014-tt-bct-thuc-hien-gia-ban-dien-bo-cong-thuong-232110.aspx


 

2. Về áp giá điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở, với các 

nội dung sau: 

- Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở 

lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc 

đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền 

điện của chủ nhà); 

- Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực 

hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh 

hoạt của bậc 3: Từ 101 – 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại 

công tơ. 

- Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên 

bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc 

chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người 

được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện 

sinh hoạt, cụ thể: 01 người được tính là 1/4 định mức, 02 người được tính là 1/2 

định mức, 03 người được tính là 3/4 định mức, 04 người được tính là 1 định 

mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm 

thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện. 

- Bên bán điện có quyền kiểm tra, yêu cầu bên mua điện xuất trình sổ đăng 

ký tạm trú hàng tháng để xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa 

đơn tiền điện.” 

- Trường hợp bên mua điện thực hiện kê khai không đúng số người sử 

dụng điện để cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế thì bên bán 

điện có quyền yêu cầu bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định tại 

Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công 

Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết 

tranh chấp hợp đồng mua bán điện và Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 

tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra 

hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán 

điện. 

3. Về áp giá điện đối với khu đô thị, chung cư cao tầng, chủ đầu tư đã bàn 

giao nhà cho khách hàng nhưng chưa làm thủ tục thanh quyết toán tài sản để bàn 

giao lưới điện cho ngành điện quản lý:  

Trong thời gian chờ bàn giao lưới điện và khách hàng sử dụng điện, hai 

bên mua, bán điện căn cứ theo tình hình sử dụng điện thực tế để thỏa thuận tỷ lệ 

sản lượng điện áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt và sản lượng điện áp dụng giá 

bán lẻ điện cho các mục đích ngoài mục đích sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, 

hành chính sự nghiệp) làm cơ sở áp dụng giá bán điện. Đối với điện năng sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện theo nguyên tắc định mức 

chung của bên mua điện bằng định mức của từng bậc nhân với số hộ sử dụng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx


 

điện sinh hoạt (căn cứ theo mục đích sử dụng điện thực tế, hợp đồng mua bán 

nhà, biên bản bàn giao căn hộ, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận 

tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn). 

Nhẳm giúp cho các đơn vị bán lẻ điện và người dân kịp thời nắm bắt các 

nội dung của Thông tư 25/2018/TT-BCT, Sở Công Thương đề nghị Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện, Tổng công ty Điện lực thành phố - TNHH và các 

Công ty Điện lực khu vực cùng phối và khẩn trương triển khai thực hiện các nội 

dung trên./. 

 

   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ủy ban nhân dân TP (để báo cáo); 

- Cục Điều tiết điện lực (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, QLNL. 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Đông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Giải trình về đưa nội dung Áp giá điện bán buôn cho chợ vào hướng dẫn: 

 

Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực Thành phố, hiện nay trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực Thành phố đã thực hiện bán lẻ 

điện đến từng hộ kinh doanh tại các chợ, như vậy trên địa bàn thành phố không 

có Ban Quản chợ thực hiện bán lẻ điện;. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu phòng 

Quản lý Năng lượng nhận thấy đây là quyền lợi của các Ban Quản lý chợ và khi 

chợ mới hình thành, kèm theo đó là Ban Quản lý chợ mới sẽ được thành lập, do 

đó cần hướng dẫn để các Ban Quản lý có hình thức lựa chọn phù hợp với đặc 

thù của từng chợ. 
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