Nóng bỏng giá điện: EVN sớm chấm dứt độc quyền bán lẻ
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Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực cho biết EVN sẽ hoàn thành Đề án tách bạch về tổ
chức khâu phân phối và khâu bán lẻ điện trong năm 2019.

Bộ Công Thương vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tăng&nbsp;giá bán lẻ điện từ ngày
20/3/2019, trong đó có nhiều nội dung kiến nghị liên quan đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN).

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, cho hay: Với các chỉ đạo của
Bộ Công Thương, EVN đã có văn bản gửi các Tổng công ty Điện lực yêu cầu rà soát, kiểm tra
chặt chẽ việc tính hoá đơn, giải quyết kịp thời các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng; tăng
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cường công tác dịch vụ khách hàng, cung cấp kịp thời thông tin một cách công khai, minh
bạch cho các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan có liên quan.

EVN cũng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng của khách hàng
cho Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đánh giá tác động gián tiếp về ảnh hưởng
của việc tăng giá điện từ ngày 20/3/2019, trong đó có so sánh điện năng tiêu thụ từng tháng so
với cùng kỳ năm trước, so với trước khi tăng giá điện và các thông tin liên quan khác theo yêu
cầu.

EVN hướng đến không độc quyền khâu bán lẻ.

Tập đoàn sẽ tổng hợp số liệu về lượng điện năng tiêu thụ của khách hàng theo các bậc thang,
đánh giá tình hình tiêu thụ thực tế kết hợp nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để báo cáo Bộ
Công Thương phương án điều chỉnh bậc thang giá điện sinh hoạt và biểu giá điện, lấy ý kiến
rộng rãi nhân dân để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Hiện nay, toàn bộ khách hàng sử dụng điện đều có thể tự tra cứu thông tin về lượng điện sử
dụng, hoá đơn tiền điện và chi tiết cách tính tiền điện trong tháng, tuy nhiên tập đoàn cũng sẽ
nghiên cứu để điều chỉnh mẫu hoá đơn tiền điện hàng tháng sao cho dễ hiểu hơn, đồng thời
chấn chỉnh kịp thời các sai sót xảy ra trong quá trình ghi chỉ số và thanh toán tiền điện.

"Đẩy mạnh việc lắp đặt công tơ điện tử đo xa để khách hàng dễ dàng cập nhật thông tin, giám
sát được lượng điện tiêu thụ của mình, đặc biệt là hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM phấn
đấu hoàn thành cơ bản trong năm 2020", lãnh đạo EVN cho hay.

Trong báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương có nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy
mạnh công tác chuẩn bị để đưa thị trường bán lẻ cạnh tranh vào năm 2021.

Ông Dương Quang Thành cho biết: Tập đoàn đã hoàn thành việc thực hiện cổ phần hoá Tổng
công ty Phát điện 3, đã duyệt kế hoạch cổ phần hoá Tổng công ty Phát điện 2 và đang trình
Thủ tướng Chính phủ kế hoạch cổ phần hoá Tổng công ty Phát điện 1.
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Dự kiến trong năm 2019-2020 sẽ hoàn thành thủ tục cổ phần hoá các Tổng Công ty Phát điện 1
và 2. Sau 2 năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, EVN sẽ lập phương án thoái toàn bộ
vốn tại các Tổng công ty Phát điện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Đáng chú ý, Chủ tịch EVN, cho biết: Tập đoàn cũng đã hoàn thành đề án chuyển Trung tâm
Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thành Công ty TNHH một thành viên. EVN đã trình Uỷ ban
Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào cuối năm 2018. Ủy ban đang xem xét để trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt.

Đặc biệt, ông Dương Quang Thành khẳng định: Tập đoàn sẽ hoàn thành Đề án tách bạch về tổ
chức khâu phân phối và khâu bán lẻ điện trong năm 2019 và tất cả công tác tái cơ cấu trên đây
đều hướng tới việc hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Về thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, ông Thành cho biết: Tập đoàn đang xây dựng đề án thí
điểm và sẽ trình Bộ Công Thương phê duyệt trong tháng 7/2019. Đồng thời thực hiện đầu tư cơ
sở hạ tầng thị trường điện, hoàn thành dự thảo các quy định pháp lý trình Bộ Công Thương
ban hành để đẩy nhanh tiến độ triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, tách các đơn vị
bán lẻ để tiến hành cổ phần hoá theo lộ trình của quyết định 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ.

Theo Báo VietNamNet

3/3

