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THÔNG TU' 
., A. A .A , S a dot, bo sung mQt so dieu cua Thong tu so 16/2014/TT-BCT 

9 tháng 5 näm 2014 cüa B tru&ng B Cong Thu'crng quy djnh 
A • • , ye thtrc hiçn gia ban diçn 

Can ci Nghj dfnh so' 9 8/201 7/ND-CP ngày 18 tháng 8 nám 2017 cia ChInh 
phi quy djnh chtc náng, nhiçm vl.i, quyê'n hgn và cci cá'u t chic cia Bç3 COng 
Thwong, 

Can ci Lut Din 1yc ngày 03 tháng 12 nám 2004 và Luçt tha di, bd sung 
mç5t sO' diu cia Lug7 Din lrc ngày 20 tháng 11 nám 2012; 

Can th Nghj djnh sO' 137/2013/ND-CP ngày 21 tháng 10 näm 2013 cia 
ChInh pha quy djnh chi tilt thi hành ,nt SO' dieu cla Luát Diên lwc và Luát tha 
ddi, hO' sung mç3t sO' diu cza Lut Din l'c; 

Can cá Quylt djnh sO' 24/2017/QD-TTg ngày 30/6/2017 quy djnh ye cci ché' 
dieu chinh mic giá ban lé din bInh quán, 

Can cii' Quyé't djnh sO' 28/2014/QD-TTg ngày 07 tháng 4 nám 2014 cia Thz 
twóng ChInh phz quy djnh ve cci cá'u biê'u giá ban lé diçn; 

Theo dê nghj cia Cyc tru'&ng Cyc Diê'u tilt din l.cc, 

Bç5 trtcOng B5 COng Thiccrng ban hành Thông tw tha dli, be' sung ,nt sO' dieu 
cia Thông tu' sO' 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 näm 2014 cia B5 trithng Bç3 
COng Thu'cing quy djnh v thy'c hin giá ban din. 

Diu 1. Sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông ti.r s 16/2014/TT-BCT 

ngày 29 tháng 5 näm 2014 cüa B trithng B Cong Thi.rnng quy djnh v thrc hin 

giá ban din (Thông tu s 16/2014/TT-BCT) nhis sau: 

1. B sung Dim c Khoân 2 Diêu 3 nhu sau: 

"c) Di vói khu do thj, chung cix cao tng, chü dtu tu dà bàn giao nhà cho 

khách hang nhu'ng chixa lam thu tic thanh quy& toán tài san d bàn giao luri din 

cho ngành din quán 1: Trong thii gian ch bàn giao li.rói din và khách hang 5ir 



dicing din, hai ben mua, ban din can cü theo tInh hInh sir diing din thirc th 
thóa thun t 1 san hicing din áp diing giá ban lé din sinh hoat  và san hxqng 

din áp dung giá ban lé din cho các mic dIch ngoài imic dIch sinh hot (san xut, 

kinh doanh, hành chInh sir nghip) lam ca sO áp diing giá ban din. Di vOi din 

näng sr ding cho miic dIch sinh boat, áp diing giá bàn din theo nguyen tc djnh 

mrc chung cüa ben mua din b.ng djnh mirc cüa trng b.c nhân vOi s h sO ding 

din sinh hoat (can cO theo miic dIch sO dung din thrc t, hçip dng mua ban nhà, 

biên bàn bàn giao can h, s h khAu, s tam  trü hoc chirng tO xác nhn tam  trO 

cüa Ca quan Cong an quân 1 dja bàn)." 

2. SOa di ten Diu 6 và b sung Khoãn la triiOc Khoán 1 Diu 6 nhu sau: 

"Biu 6. Nguyen tic xác djnh giá bàn buôn din vã c1iu kiin áp ding 

giá ban buôn din 

la. Nguyen t.c xác djnh giá ban buôn din 

Khi diu chinh giá ban lé din thI giá ban buôn din cho các don vj ban lé 

din &ric diu chinh trên cci sO mOe trO iiii giá ban buôn din hin hành nhân vOi 

mOc tang chi s giá tiéu dung (CPI) k hoach do. Quc hi ban hành tai  näm diu 

chinh giá ban le din. Di vOi các di tuçlng rnua buôn din mOi chua xác djnh 

drçic mOe trO lOi giá bàn buôn din hin hành, B Cong Thi.rcng huóng dn xác 

djnh mOe trO lOi giá bàn buôn din c1i th." 

3. SOS. dôi Khoân 1 Diu 12 nhu sau: 

"1. Giá ban buôn din nông thôn duçc áp diing di vOi các don vj ban lé diên 

nông thôn (trO các dôi tuçxng quy djnh t?i  Diêu 13, Diêu 14, Diêu 15 Thông tii s 

16/2014/Tf-BCT và Khoàn 4 Diu 1 Thông tu nay) cho san lucing din mua buôn 

do drn di.rgc tai  cong to thng dt tai  tram bin áp, không phân bit tram  bin ap 

cüa ben mua din hay ben ban din." 

4. Bô sung Diêu 15a sau Diêu 15 nhtr sau; 

"Diu 15a. Giá bàn buôn diên cho chop 

1. Giá bàn buôn din cho chg duçic ãp diing cho don vj bàn lé din tai chor 

theo tiéu chI quy djnh tai  Nghj djnh so 02120031ND-CP ngày 14 tháng 01 näm 

2003 cüa ChInh phü v phát trin và quãn 1 chci và Nghj djnh s 114/2009/ND-

CP ngày 23 tháng 12 näm 2009 cüa ChInh phO sOa di, b sung mt s diu cOa 
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Nghj djnh s 02/2003/ND-CP ngày 14 tháng 01 näm 2003 cüa ChInh phü v phát 

trin và quãn 1 chçi (không phi thuc vào vi trI dja 1 cüa chq). 

2. Dan vj ban lé din t?i  chc không thuc dôi tuçing áp dçing giá ban din 

theo cp din áp quy djnh tai  Diu 4 Thông ti.r s 16/2014/TT-BCT và di tuçing 

áp ding giá ban din theo thñ gian sir ding trong ngày quy djnh tai  Diêu 5 Thông 

tr s 16/2014/TT-BCT. 

3. Giá ban buôn din cho chq áp ding giá ban lé din cho m1c dIch kinh 

doanh gi? bInh thiing tai  cp din áp dix&i 6 kV theo quy djnh tai  Diu 8 Thông 

tiz s 16/2014/TT-BCT trr lüi 10,6%." 

5. Süa dôi Dim c Khoãn 4 Diu 10 nhu sau: 

"c) Tri.thng hçTp cho sinh viên và nguii lao ding thuê nhà (ben thuê nhà 

không phãi là mt h gia dInh): 

- Di vi trixông hçip ben thuê nhâ có hgp dng thuê nba tiir 12 tháng trà len 

và Co dãng k tam  trü thI chü nhà trirc tip k hpp dông mua ban din hoc dai 

din ben thuê nhà k hçp dng mua ban din (co cam két thanh toán tin din cüa 

chU nhà); 

- Tri.x&ng hçip thai han  cho thuê nhà duOi 12 tháng và chü nhà không thirc 

hin kê khai di.rçic dy dü s ngiRii sr ding din thI áp ding giá ban lé din sinh 

boat cüa bc 3: Tr 101 - 200 kWh cho toàn b san lugng din do dêm duc tai 

cong tci. 

Trung hcip chi nhà kê khai duçc dy di1 s ng.thi sr diving din thI Ben ban 

din có trách nhim cp djnh müc cho chü nhà can cir vào s tam  trü hoc ching 

tr xác nh.n tam  trü cüa Ca quan Cong an quàn 1 dja bàn; c1r 04 ngui duc tInh 

là mt h sCr dng din d tInh s dnh mi'rc áp diing giá ban lé din sinh hoat, ci 

th: 01 ngirOi di.rçc tInh là 1/4 djnh mrc, 02 ngi1i thrçc tInh là 1/2 djnh mirc, 03 

ngi.thi duçic tInh là 3/4 djnh mirc, 04 ngu?i di.rqc tInh là 1 djnh mirc. Khi có thay 

di v sê ngi.rôri thuê nhà, chü nhà cho thuê có trách nhim thông báo cho ben ban 

din d diu chinh djnh müc tInh toan tiên din. 

Ben ban din có quyn kim tra, yCu cu ben mua din xut trInh s däng k 

tam trü hang tháng dê xác djnh so ngui tInh so djnh mrc khi tInh toán boa dan 

tin diên." 
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6. B sung Khoân 9 Diu 10 nhu sau: 

"9. Trung hçip ben mua din thic hin ké khai không dung s ngui sir 

dng din d cp djnh mirc si'r dung din sinh hoit nhiu han thirc t thI ben ban 

din có quyn yêu cu bi thu&ng và pht vi phm hçip dng theo quy dinh tai 

Thông tu s 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 nàrn 2013 cüa B Cong Thuang 

quy djnh v kim tra ho?t dng din 1irc và si'r ding din, giãi quy& tranh chp 

hçip dng mua ban din hoc van bàn sira di, b sung, thay th." 

Diu 2.Hiêu hrc thi hành 

1. Thông tr nay có hiu lirc thi hành tir ngàycO thang'lO nàm 2018. 

2. Trong qua trInh thc hin nu có vuâng rnc, yêu cu các dan vj có lien 

quan phân ánh v Ciic Diu tit din lrc dê xem xét, giâi quyt theo thm quyn 

ho.c báo cáo B Cong Thi.rang dé giái quykl. 

Nuin/,imn: 
- Van phOng Tong bi thu; 
- Thti tuàng ChInh phü, các Phó Thu ttthng; 
- Cac B, ca quan ngang B, cci quan thuc ChInh phi'i; 
- Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc Trung trang; 
- Sà Cong Thrang tinh, thành phO tri,rc thuc Trung uo g; 
- Viên Kiêm sat Nhan dan Tôi cao; 
- Toà an Nhân dan Tôi cao; 
- Kiêm toán Nba nuàc; 
- B tnrâng và các Thir tru&ng; 
- Ciic KiOm tra van ban QPPL (B Tu phap); 
- Tp doàn Din 1irc Vit Nam; 
- Các Tong cOng ty Din lvc; 
- Cong báo; 
- Website ChInh phü, B Cong Thtiong; 
- Lisu: VT, PC, DTDL. 

Trân Tun Anh 

4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

		EVNICT
	2018-10-01T10:09:21+0700
	Tây Ninh
	Phê duyệt




