
 

 

 
Khoản 4 và khoản 9 Điều 10 trong Thông tư Quy định về thực hiện giá điện hợp nhất Thông tư 16/2014/TT-

BCT và Thông tư 25/2018/TT-BCT theo văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công 

Thương và mục 2 trong văn bản số 2059/ĐTĐL-GP ngày 28/12/2018 của Cục Điều Tiết Điện lực 

 
+ Tổng đài CSKH TCT Điện lực miền Nam 1900.1006 / 1900.9000 

+ Trang web TT Chăm sóc khách hàng: //www.cskh.evnspc.vn 

+ Email: cskh@evnspc.vn 

+ Phòng giao dịch các Điện lực 

+ Sổ tạm trú hoặc xác nhận tạm trú của công an đối với người thuê trọ 

+ 1 người thuê nhà được tính ¼ định mức 

+ Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hóa đơn tiền điện 

và được phép thu hồi phần chênh lệch giữa tiền điện trong hóa đơn tiền điện hằng tháng Điện lực phát hành và tổng 

tiền điện thu của người thuê nhà theo giá bán lẻ điện, để bù đắp cho tổn thất điện năng, chi phí chiếu sáng và bơm 

nước dùng chung nhưng không được vượt quá tiền điện trong hóa đơn tiền điện 

+ Chủ nhà phải thông báo ngay cho Điện lực khi có thay đổi số người thuê trọ 

+ Trường hợp không thể kê khai được số người thì áp đồng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 (từ 101 – 200 kWh) 

cho toàn bộ sản lượng điện 

+ Giấy ủy quyền kèm cam kết thanh toán của chủ nhà 

+ Chứng từ xác nhận tạm trú của công an, thời hạn trên 12 tháng 

+ Người thuê thanh toán theo hóa đơn Điện lực 

+ Phạt từ 7 đến 10 triệu đồng đối với chủ nhà thu quá giá  

(Điều 12 khoản 6 của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013) 
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