
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3636/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020
V/v hỗ trợ tiền điện trong bối cảnh 

tác động của dịch Covid -19

Kính gửi:
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

cáo và kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại 
văn bản số 2015/EVN-KD ngày 01 tháng 4 năm 2020 về chương trình giảm 
giá điện và an sinh xã hội đê hỗ trợ khách hàng bị tác động bởi dịch Covid - 
19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Hoan nghênh các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, 
người lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành 
viên đã đồng hành cùng Chính phủ, chủ động đề xuất giảm giá điện và ủng 
hộ các chương trình an sinh xã hội của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho 
người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

2. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn EVN hạch toán doanh 
thu, thuế và các nội dung khác có liên quan đến chương trình hồ trợ giảm 
tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện.

Vãn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

TẠP DOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM
s ........

ỈS£N NQày:<ư.^6-.. . . .
Chuyển:................ ....... ......
----:----------Xeĩ bao

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua khen thường trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Van, 

các Vụ: TH, TKBT, CN, TCCV, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3b).DH g

KT. Bộ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
Ó CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân
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