
    UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUỴỆN QUẢNG XƯƠNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số:       /UBND-VH&TT                           Quảng Xương, ngày      tháng 6 năm 2020 
  V/v hướng dẫn hỗ trợ giá  

   điện cho các cơ sở lưu trú.  
 

                     Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương nhận được văn bản số 

1568/SVHTTDL-QLDL ngày 22/5/2020 về việc hướng dẫn hỗ trợ giá điện cho 

các cơ sở lưu trú. Nhằm kịp thời triển khai hỗ trợ giá điện cho doanh nghiệp để 

tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu UBND các xã thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện theo nội 

dung văn bản nêu trên, cụ thể như sau: 

 1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ giảm giá điện từ mức giá 

bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng 

cho ngành sản xuất trong vòng 03 tháng, kể từ ngày 16/4/2020, gồm: Khách sạn; 

biệt thự du lịch; Căn hộ du lịch; Tàu thủy lưu trú du lịch; Nhà nghỉ du lịch; Nhà 

ở có phòng cho khách du lịch thuê; Bãi cắm trại du lịch; các cơ sở lưu trú du lịch 

khác (gọi chung là cơ sở lưu trú du lịch).  

 2. Các cơ sở lưu trú du lịch làm thủ tục, nộp hồ sơ giảm giá điện tại cơ 

quan điện lực địa phương trước ngày 15/7/2020. Nếu cơ sở lưu trú du lịch đã 

thanh toán tiền điện theo mức giá cũ, khi nộp đủ hồ sơ theo quy định theo mục 3 

của văn bản này sẽ được cơ quan điện lực hoàn trả phần thu vượt trội. 

  3. Hồ sơ đề nghị cơ quan điện lực địa phương hỗ trợ giảm giá điện 

gồm: a) Bản sao đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; b) Bản sao 

giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh dịch vụ lưu trú; c) Bản sao quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du 

lịch đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (còn hoặc đã hết hiệu lực đến ngày 

16/4/2020) hoặc bản sao văn bản thông báo tới sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trước khi cơ sở đi vào hoạt động theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch và Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính 

phủ sửa đổi một số 2 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

  4. Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch có đủ các giấy tờ nêu tại điểm a) và 

b) mục 3 văn bản này nhưng chưa đăng ký xếp hạng sao; không có hoặc thất lạc 

văn bản thông báo tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi cơ sở đi vào 

hoạt động, đề nghị liên hệ phòng Văn hóa, Thông tin huyện để được  hướng dẫn 



làm hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch  hoặc bổ sung văn bản 

thông báo để được xác nhận là cơ sở lưu trú du lịch (văn bản thông báo này 

được lập tại thời điểm lập hồ sơ xin xác nhận với nội dung theo đúng quy định 

tại khoản 1, Điều 29, Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính 

phủ, gồm các nội dung: Tên, loại hình, quy mô cơ sở lưu trú du lịch; Đại chỉ cơ 

sở lưu trú du lịch, thông tin về người đại diện theo pháp luật; Cam kết đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch quy định tại Điều 49 Luật Du lịch và 

Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ). 

  5. Các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng tại cơ sở lưu trú du lịch làm văn 

phòng hoặc kinh doanh dịch vụ khác như masage, phòng tập thể hình,…có hợp 

đồng sử dụng điện riêng với cơ quan điện lực thì chưa được xem xét áp dụng 

chính sách hỗ trợ giảm giá điện nêu tại mục 1 văn bản này. 

 Nhận được văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH 
- Như trên;                                                                                                                                   
- Chủ tịch UBND huyện;  ( Báo cáo)                                                    

- Lưu VT. 

 

 

                                                                                     Trần Anh Chung 
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