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THÔNG BÁO VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN 
 

 

 Thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công 

Thương quy định về thực hiện giá bán điện, Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 

12/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Quyết định 

số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của  Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ 

điện bình quân và quy định giá bán điện;  

 Công ty Điện lực Tây Ninh trân trọng thông báo đến Quý khách hàng sử dụng 

điện được biết: 

 Kể từ ngày 20/03/2019 giá bán điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được áp 

dụng như sau: 

                

TT Nhóm đối tượng khách hàng 
Giá bán điện 

(đồng/kWh) 

1 Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất   

1.1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên   

  a) Giờ bình thường       1.536   

  b) Giờ thấp điểm           970    

  c) Giờ cao điểm        2.759    

1.2 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV   

  a) Giờ bình thường       1.555  

  b) Giờ thấp điểm         1.007    

  c) Giờ cao điểm        2.871    

1.3 Cấp điện áp dưới 6 kV   

  a) Giờ bình thường       1.685    

  b) Giờ thấp điểm        1.100    

  c) Giờ cao điểm        3.076    

2 Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp   

2.1 Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông  

2.1.1 Cấp điện áp từ 6 kV trở lên       1.659    

2.1.2 Cấp điện áp dưới 6 kV       1.771    

2.2 Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp  

2.2.1 Cấp điện áp từ 6 kV trở lên       1.827    

2.2.2 Cấp điện áp dưới 6 kV       1.902    



TT Nhóm đối tượng khách hàng 
Giá bán điện 

(đồng/kWh) 

3 Giá bán lẻ điện cho kinh doanh   

3.1 Cấp điện áp từ 22 kV trở lên  

  a) Giờ bình thường       2.442    

  b) Giờ thấp điểm        1.361    

  c) Giờ cao điểm        4.251    

3.2 Cấp điện áp dưới 6 kV   

  a) Giờ bình thường       2.666    

  b) Giờ thấp điểm        1.622    

  c) Giờ cao điểm        4.587    

4 Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt  

4.1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt  

 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50        1.678   

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100        1.734    

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200        2.014    

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300       2.536    

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400       2.834    

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên       2.927    

4.2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước        2.461  

5 Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp  

 
Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 
110/35-22-10-6 kV  

 

5.1 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV   

  a) Giờ bình thường       1.526    

  b) Giờ thấp điểm           989    

  c) Giờ cao điểm        2.817    

  5.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV   

  a) Giờ bình thường       1.581    

  b) Giờ thấp điểm        1.024    

  c) Giờ cao điểm        2.908  
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