
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

Số:           /CV-UBND 
Về việc trả lời phản ánh của công dân 

xóm Tổng Pỏ, xã Lũng Nặm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Quảng, ngày        tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi:  Bà Hoàng Thị Cương 

Địa chỉ: Xóm Tổng Pỏ, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng 

 

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng nhận được 

phản ánh của Công Dân Hoàng Thị Cương, địa chỉ Xóm  Tổng Pỏ, xã Lũng 

Nặm, huyện Hà Quảng trên hệ thống kết nối Cao Bằng, phản ảnh nội dung sau: 

 “nhà tôi vừa có một cái tủ lạnh mini bé, có đựng ít thức ăn và một bóng 

điện thắp sáng, lâu lâu cắm một siêu nước, không có nồi cơm điện, không có tivi 

không có gì hết, nhưng mỗi tháng mất 120k tiền điện, vì vậy tôi muốn hỏi là giá 

điện cân bao nhiêu tiền vậy”. 

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng chỉ 

đạo các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, xin được làm rõ một số nội dung phản 

ánh của Công dân như sau: 

1. Nội dung thứ nhất: “nhà tôi vừa có một cái tủ lạnh mini bé, có đựng ít 

thức ăn và một bóng điện thắp sáng, lâu lâu cắm một siêu nước, không có nồi 

cơm điện, không có tivi không có gì hết, nhưng mỗi tháng mất 120k tiền điện:  

Quá trình kiểm tra công tơ, đường dây trước và sau công tơ đảm bảo và 

không phát hiện rò rỉ điện; công tơ quay thuận không có hiện tượng chạm, chập 

Trong thực tế hàng tháng khách hàng sử dụng điện sản lượng trung bình từ 40-

88 Kwh, thiết bị sử dụng điện thực tế trong nhà gồm có: 01 tủ lạnh, 01 siêu điện, 

02 Nồi cơm điện, 01 chảo điện, 01 quạt điện, bóng điện. Điện lực kiểm đến ngày 

24/06/2020 chỉ số ghi trên mặt đồng hồ công tơ khách hàng Hoàng Thị Cương 

là: 3561 Kwh;  chỉ số cũ 3513 Kwh (Chỉ số ghi công tơ định kỳ ngày 10/6/2020) 

điện năng tiêu thụ từ ngày 10/6 đến 24/6 là: 48Kwh; Số tiền gia đình thanh toán 

hàng tháng được áp dụng đúng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Công thương. 

2. Nội dung thứ hai: Công dân hỏi  “giá điện cân bao nhiêu tiền”?  

Căn cứ Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương 

quy định về thực hiện giá bán điện; Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 

12/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 

29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Quyết 

định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức 

giá bản lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện. Hiện nay, giá bán điện tính 

theogiá điện bậc thang cho hộ sinh hoạt được áp dụng tại Mục 4 Khoản 4.1(thực 

hiện từ ngày 20/3/2020) như sau: 

Nhóm đối tượng khách hàng (Giá bán lẻ điện Giá bán điện  



 2 

cho sinh hoạt) (đồng/kWh) 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 1.678 

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100 1.734 

Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 2.014 

Bậc 4: Cho kWh từ 201-300 2.536 

Bậc 5: Cho kWh từ 301-400 2.834 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.927 

 Trên đây là nội dung phúc đáp của UBND huyện Hà Quảng về phản ánh 

của công dân Hoàng Thị Cương, Địa chỉ: xóm Tổng Pỏ, xã Lũng Nặm, huyện 

Hà Quảng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Hệ thống kết nội Cao Bằng; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Điện lực Hà Quảng; 

- UBND xã Lũng Nặm; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Triệu Đình Dũng 
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