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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:   23  /2020/TT-BCT Hà Nội, ngày  09   tháng  09   năm 2020 

THÔNG TƯ 

Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công 

Thương;  

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định phương pháp xác 

định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại.  

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp 

điện trở lại do các tổ chức, cá nhân liên quan phải trả cho bên bán điện để thực 

hiện ngừng và cấp điện trở lại trong các trường hợp như sau: 

1. Ngừng, giảm cấp điện không khẩn cấp bao gồm: 

a) Ngừng cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan trong 

trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình; 

b) Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu của bên mua điện. 

2. Ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật bị 

bên bán điện ngừng cấp điện trong các trường hợp quy định tại Quy định điều 

kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban 

hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Bên bán điện. 

2. Bên mua điện yêu cầu bên bán điện ngừng cung cấp điện. 
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3. Tổ chức, cá nhân yêu cầu bên bán điện ngừng cấp điện trong các trường 

hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình. 

4. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật bị bên bán điện ngừng 

cấp điện trong các trường hợp quy định tại Quy định điều kiện, trình tự ngừng, 

giảm mức cung cấp điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. 

5. Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bên bán điện là đơn vị điện lực thực hiện ngừng, cấp điện trở lại, bao gồm: 

Đơn vị phân phối điện, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện. 

2. Bên mua điện là tổ chức, cá nhân mua điện để sử dụng hoặc để bán lẻ điện 

cho khách hàng sử dụng điện, bao gồm:  

a) Đơn vị phân phối và bán lẻ điện; 

b) Khách hàng sử dụng điện. 

3. Đơn vị phân phối điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động 

điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán điện, bao gồm: 

a) Tổng công ty Điện lực; 

b) Công ty Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt 

là Công ty Điện lực tỉnh) trực thuộc Tổng công ty Điện lực; 

c) Công ty Điện lực cấp quận, huyện trực thuộc Tổng công ty Điện lực thành 

phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh.  

4. Đơn vị phân phối và bán lẻ điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép 

hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện, mua buôn điện từ Đơn 

vị phân phối điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện. 

Điều 4. Thu và hạch toán chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

1. Bên bán điện được phép thu chi phí ngừng, cấp điện trở lại theo quy định 

tại Thông tư này. Chi phí này nhằm bù đắp cho bên bán điện để thực hiện việc 

ngừng, cấp điện trở lại. Tiền thu chi phí ngừng và cấp điện trở lại được hạch toán 

vào doanh thu của bên bán điện (phần doanh thu sản xuất kinh doanh khác) và 

nộp thuế theo quy định. 

2. Chi phí ngừng và cấp điện trở lại được thu như sau: 

a) Thu trước khi ngừng cấp điện đối với đối tượng quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều 2 Thông tư này;  

b) Thu trước khi cấp điện trở lại đối với đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 

2 Thông tư này. 
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Chương  II 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ MỨC CHI PHÍ  

NGỪNG, CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI 

Điều 5. Nguyên tắc tính mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 

1. Công thức tính mức chi phí cho một lần ngừng, cấp điện trở lại như sau: 

𝑇 = 𝑀 × 𝑘 × 𝑛 

Trong đó: 

- T: Số tiền bên bán điện được phép thu để thực hiện việc ngừng, cấp điện 

trở lại; 

- M: Mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại cơ sở quy định tại Điều 6 Thông 

tư này; 

- k: Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách quy định tại Điều 7 Thông tư này; 

- n: Hệ số điều chỉnh theo vùng, miền quy định tại Điều 8 Thông tư này. 

2. Mức chi phí cho 01 (một) lần ngừng, cấp điện trở lại quy định tại Điều 

này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). 

Điều 6. Mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại cơ sở (M) 

1. Công thức tính mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại cơ sở (M)  

Mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại cơ sở (M) là mức chi phí cho 01 (một) 

lần ngừng, cấp điện trở lại tại khu vực đồng bằng, có khoảng cách từ trụ sở đơn 

vị trực tiếp thực hiện ngừng, cấp điện trở lại đến địa điểm thực hiện ngừng, cấp 

điện trở lại từ 5 km trở xuống được xác định bằng công thức sau:  

M = 
Chi phí  

nhân công 
+ 

Chi phí 

đi lại 

Trong đó: 

- Chi phí nhân công tính theo các yếu tố: Mức lương cơ sở của Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam cho 01 ngày công, hệ số lương bậc thợ, hệ số phụ cấp lưu động 

và số công cho 01 (một) lần đóng cắt theo các cấp điện áp; 

- Chi phí đi lại: Được xác định là mức chi phí đi lại để thực hiện cho 01 (một) 

lần ngừng, cấp điện trở lại tại khu vực đồng bằng, có khoảng cách từ trụ sở đơn vị 

trực tiếp thực hiện ngừng, cấp điện trở lại đến địa điểm thực hiện ngừng, cấp điện 

trở lại từ 5 km trở xuống.   

2. Mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại cơ sở (M) được quy định như sau:  

a) Tại điểm có cấp điện áp từ 0,38 kV trở xuống: M = 98.000 đồng; 

b) Tại điểm có cấp điện áp trên 0,38 kV đến 35 kV: M = 231.000 đồng; 

c) Tại điểm có cấp điện áp trên 35 kV: M = 339.000 đồng. 
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Điều 7. Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách (k) 

1. Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách (k) được xác định theo khoảng cách từ 

trụ sở đơn vị trực tiếp thực hiện ngừng, cấp điện đến địa điểm thực hiện ngừng, 

cấp điện trở lại. 

2. Đối với khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt, hệ số điều 

chỉnh theo khoảng cách k = 1, không phụ thuộc vào khoảng cách từ trụ sở đơn vị 

trực tiếp thực hiện ngừng, cấp điện trở lại đến địa điểm thực hiện ngừng, cấp điện 

trở lại. 

3. Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt và tổ chức, cá 

nhân yêu cầu ngừng cấp điện, hệ số điều chỉnh theo khoảng cách được áp dụng 

như sau: 

a) Đến 05 km: Hệ số k = 1; 

b) Trên 05 km đến 10 km: Hệ số k = 1,14; 

c) Trên 10 km đến 20 km: Hệ số k = 1,28; 

d) Trên 20 km đến 30 km: Hệ số k = 1,42; 

đ) Trên 30 km đến 50 km: Hệ số k = 1,56; 

e) Trên 50 km: Hệ số k = 1,70. 

Điều 8. Hệ số điều chỉnh theo vùng, miền (n)  

1. Hệ số điều chỉnh theo vùng, miền (n) được xác định theo khu vực thực 

hiện ngừng, cấp điện trở lại. 

2. Đối với khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt, hệ số vùng, 

miền n = 1, không phân biệt khu vực đồng bằng, miền núi, hải đảo. 

3. Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt và tổ chức, cá 

nhân yêu cầu ngừng cấp điện, hệ số điều chỉnh theo vùng, miền (n) được áp dụng 

như sau: 

a) Tại khu vực đồng bằng: Hệ số n = 1;  

b) Tại khu vực miền núi, hải đảo: Hệ số n = 1,15. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra 

việc thực hiện Thông tư này. 

2. Trường hợp có thay đổi về chính sách tiền lương dẫn đến chi phí ngừng, 

cấp điện trở lại thay đổi từ 30% trở lên so với mức đang được áp dụng, Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam có trách nhiệm cập nhật, tính toán lại mức chi phí ngừng, cấp 

điện trở lại theo quy định tại Chương II Thông tư này, báo cáo Cục Điều tiết điện 
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lgc nghien ciru, de xudt, trinh BO truth-1g BO Cong Thuong sira dOi mire chi phi 
ngirng, cap dien tr& lai cho phu hgp. 

Dieu 10. Hi0 luc thi hanh 

1. Thong tu nay co.  hieu Arc thi hanh tir ngay 'bp thang AO nam 2020. Thong 
tu , 25/2014/TT-BCT ngay 06 thang 8 nam 2014 oh. BO truang BO Cong 
Thuong quy dinh phuong phap xac dinh muc chi phi ngimg va cap dien tra lai het 
hieu luc thi hanh tir ngay Thong tu nay có hieu luc. 

2. Trong qua trinh thuc hien Thong tu nay, neu có vuomg mac, not dung moi 
phat sinh, cac,dcm,vi có lien quan có trach nhiern bao cao Cvc Dieu ti6t dien luc 
nghien dru, de xuat, trinh BO truong BO Cong Thuong sira doi, b6 sung Thong tu 
cho phu hgp./. 

Noi nhan: 
- Van phong Chu tich rur6c; 
- Van phong Chinh OM; 
- Van phong Qu6c hOi; 
- Van phong Tong BI thu; 
- Thu tuang, cac Ph6 Thu ttrong Chinh phu; 
- Cac BO, co.  quan ngang BO; 
- UBND tinh, thanh ph6 trirc thu6c TW; 
- Vin Ki6m sat nhan dan 6i cao; 
- Toa an nhan dan tai cao; 
- Mem toan Nha ntrac; 
- B6 twang B6 Cong Thuong; 
- Cac Thin truerng Bo Cong Thuong; 
- Cuc Ki6m tra VBQPPL - BO Ttr phap; 
- Tap down Di6n ltre Vi6t Nam; 
- Website: Chinh phU, B6 Cong Thuong; 
- Cong bao; 
- Website Chinh phit; 
- Website BO Cong Thuong; 
- Ltru: VT, PC, DTDL. 
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