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QUYẾT ĐỊNH 

 Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho 

các Tổng công ty Điện lực năm 2016 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 nă  200   à Luật       i      ung 

  t  ố  i u c   Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 nă  2012;  

Căn cứ Nghị  ịnh  ố 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 nă  2012 c   

Chính ph  quy  ịnh chức năng  nhiệ   ụ  quy n hạn  à cơ cấu t  chức c   B  

Công Thương; 

Căn cứ Nghị  ịnh  ố 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 nă  2013 c   

Chính ph  quy  ịnh chi tiết thi hành   t  ố  i u c   Luật Điện lực  à Luật     

  i      ung   t  ố  i u c   Luật Điện lực;  

Theo    nghị c   Cục trưởng Cục Đi u tiết  iện lực, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt khung giá  án  uôn  iện bình quân c   Tập  oàn Điện 

lực Việt N   cho các T ng công ty Điện lực nă  2016 (chư    o gồ  thuế giá 

trị gi  tăng) như   u: 

Đơn vị 
Mức giá tối đa 

(đồng/kWh) 

Mức giá tối thiểu 

(đ/kWh) 

T ng công ty Điện lực Mi n Bắc 1.172  1.107  

T ng công ty Điện lực Mi n N   1.346  1.310  

T ng công ty Điện lực Mi n Trung 1.200  1.119  

T ng công ty Điện lực Hà N i 1.422  1.360  

T ng công ty Điện lực Hồ Chí Minh 1.562  1.508  

Điều 2. Căn cứ  ào khung giá  án  uôn  iện  ình quân quy  ịnh tại Đi u 1 

Quyết  ịnh này  giá  án  uôn  iện  ình quân c   Tập  oàn Điện lực Việt N   

cho các T ng công ty Điện lực không thấp hơn  ức giá tối thiểu  à không c o 



 

2 
 

hơn  ức giá tối    c   khung giá. Tập  oàn Điện lực Việt N   có trách nhiệ  

  n hành giá  án  uôn  iện cụ thể cho từng T ng công ty Điện lực theo quy 

 ịnh hiện hành.  

Điều 3. Trường hợp cần thiết phải  i u chỉnh khung giá  án  uôn  iện  ình 

quân phù hợp  ới  iến   ng chi phí  ản xuất kinh do nh  iện  do nh thu  à lợi 

nhuận  ịnh  ức c   các T ng công ty Điện lực  Tập  oàn Điện lực Việt N   có 

trách nhiệ  tính toán   áo cáo B  Công Thương xe  xét  quyết  ịnh. 

Điều 4. Thời gi n áp dụng khung giá  án  uôn  iện  ình quân c   Tập 

 oàn  iện lực Việt N   cho các T ng công ty Điện lực: từ ngày 01 tháng 01 

nă  2016  ến ngày 31 tháng 12 nă  2016. 

Điều 5. Chánh Văn phòng B   Cục trưởng Cục Đi u tiết  iện lực, T ng 

giá   ốc Tập  oàn Điện lực Việt N    các t  chức  cá nhân có liên qu n chịu 

trách nhiệ  thi hành Quyết  ịnh này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Th  tướng Chính ph   các Phó Th  tướng; 

- VP. T ng Bí thư; 

- Các B   cơ qu n ng ng B   cơ qu n thu c Chính 

ph ; 

- UBND các tỉnh  thành phố trực thu c Trung 

ương; 

- Công báo; 

- We  ite Chính ph ; 

- We  ite B  Công Thương; 

- B  Tư pháp (Cục kiể  tr  VBQPPL); 

- Sở Công Thương các tỉnh  thành phố trực thu c 

Trung ương; 

- Tập  oàn Điện lực Việt N  ; 

- Các T ng công ty Điện lực; 

- Lưu: VT  ĐTĐL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

( ã ký) 

 

 

 

Hoàng Quốc Vượng 

 


