UBND TỈNH KON TUM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Số: 427 /SVHTTDL-QLDL

_________________________________________

Kon Tum, ngày20 tháng 4

năm 2020

V/v Triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện,
giảm tiền điện cho khách hàng là các cơ sở lưu
trú du lịch bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch
Căn cứ Công văn số: 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Bộ
Công thương; Công văn số: 1318/UBND-HTKT ngày 20 tháng 4 năm 2020 của
UBND tỉnh Kon Tum Về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách
hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Ý kiến của Sở Công thương theo
Công văn số 564/SCT-QLNL ngày 17 tháng 4 năm 2020 Về việc thực hiện hỗ trợ
giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch
Covid-19;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo để các đơn vị được biết một số nội dung
như sau:
1. Giảm giá bán điện
* Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng
mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá:
a) Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch Khách sạn được xếp hạng sao hoặc
chưa xếp hạng; các khu, điểm du lịch,… có hoạt động lưu trú du lịch;
- Các cơ sở Homestay, nhà nghỉ du lịch đạt chuẩn…., có đăng ký kinh doanh
và có thông báo hoạt động cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Điều 21…Điều 29
Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của
Luật Du lịch);
b) Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân
nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; Các cơ sở phục vụ phòng , chống dịch Covid-19
được UBND tỉnh lập hàng tháng và cung cấp cho các đơn vị điện lực triển khai thực
hiện.
2. Tổng thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là
ba (03) tháng. Tùy theo các đối tượng khách hàng.
Trên đây là một số nội dung Sở thông báo để các đơn vị kinh doanh lưu trú du
lịch trên địa bàn tỉnh được biết, và đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với điện lực
các điạ phương để được hướng dẫn cụ thể.
Nếu có vướng mắc xin phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua
phòng Quản lý Du lịch Điện thoại số: 02603.914.667 để được phối hợp các đơn vị
chức năng giải quyết và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh nếu các nội dung vượt thẩm
quyền.

Sở xin báo để các đơn vị được biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Sở Công thương (P/h);
- Điện lực Kon Tum(P/h);
- Các Đ/c Phó Giám đốc Sở;
- Lưu VT, QLDL.
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