
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH
ĐIỆN LỰC TP UÔNG BÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /ĐUB-KD Uông Bí, ngày      tháng 10 năm 2019
V/v dịch chuyển ngày ghi chỉ số công tơ 
các khách hàng sau trạm biến áp công 
cộng.

Kính gửi:  UBND thành phố Uông Bí.

Điện lực TP Uông Bí xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo và giúp đỡ của 
UBND thành phố Uông Bí trong suốt thời gian qua.

Thực hiện mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực 
Miền Bắc đối với các Điện lực cấp huyện, theo đó cần tách bạch bộ phận quản lý 
vận hành và bộ phận bán lẻ điện năng. Được sự đồng ý của Công ty Điện lực 
Quảng Ninh, Điện lực TP Uông Bí đã chuyển đổi theo mô hình mới.

Với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và 
để phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh mới, từ tháng 10 năm 2019 
Điện lực TP Uông Bí sẽ thực hiện thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ đối với một số 
khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và ngoài sinh hoạt sau trạm biến áp công cộng 
trên địa bàn thành phố Uông Bí, cụ thể như sau:

- Thực hiện dịch chuyển ngày ghi chỉ số công tơ theo đúng quy định tại  
Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ 
về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực.

- Đối với khách hàng cần dịch chuyển ngày ghi chỉ số thì mỗi tháng chỉ dịch 
chuyển 01 (một) ngày cho tới ngày cố định của phiên ghi chỉ số công tơ mới. Thời 
gian thực hiện dịch chuyển Điện lực sẽ nhắn tin thông báo cụ thể đến khách hàng, 
ngày ghi chỉ số được thể hiện trên hóa đơn thanh toán tiền điện.

- Phương thức tính hóa đơn tiền điện: Hóa đơn được tính bậc thang đúng theo 
số ngày sử dụng điện của khách hàng trong tháng. Khách hàng được hưởng đúng 
tiền điện theo giá bậc thang quy định.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của UBND thành phố Uông Bí.
Điện lực TP Uông Bí kính báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (hard-copy);
- Ban GĐ (e-copy);
- Lưu: VT; KD.

   GIÁM ĐỐC

     Đặng Xuân Toàn   
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