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                 TỔNG CÔNG TY                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
            ĐIỆN LỰC MIỀN NAM                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

       Số:                   /PCBD-KGMBĐ                     Bình Dương, ngày     tháng    năm 2018
 V/v Triển khai Thông tư 31/2018/TT-BCT
         sửa đổi, bổ sung một số điều của
            Thông tư 27/2013/TT-BCT
                                  

               Kính gửi: 
- Phòng TTBVPC, Phòng An toàn, Phòng KGMBĐ;
- Các Điện lực trực thuộc.

Thực hiện công văn số 5447/EVN-KD ngày 26/10/2018 của Tập Đoàn Điện lực 
Việt Nam về việc triển khai Thông tư số 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện 
lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (gọi tắt là Thông tư 
31), Công ty Điện lực Bình Dương thông báo đến các Điện lực lưu ý một số điểm mới 
sửa đổi, bổ sung của Thông tư 31, cụ thể như sau:

- Bổ sung “Nội dung kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện”.
- Đối với trường hợp kiểm tra phát hiện hành vi trộm cắp điện, kiểm tra viên điện lực 

có trách nhiệm xác định sản lượng điện trộm cắp điện và số tiền bồi thường tương 
ứng được tính toán theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 27/2013/TT-BCT (gọi tắt 
là Thông tư 27) và Khoản 15 Điều 1 Thông tư 31.

- Trường hợp có hành vi trộm cắp điện hoặc vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc 
vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 Luật Xử lý vi 
phạm hành chính, Biên bản kiểm tra, Biên bản vi phạm hành chính, Biên bản tạm 
giữ tang vật, phương tiện vi phạm cùng toàn bộ tang vật, phương tiện bị tạm giữ 
(nếu có) phải được chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
ngay sau khi hoàn thành việc lập đầy đủ hồ sơ vụ vi phạm nhưng không quá 05 
ngày làm việc.

- Bổ sung hành vi vi phạm của Bên bán điện: không thực hiện điều chỉnh khi bên 
mua điện có thông báo và đáp ứng đủ điều kiện tăng số hộ sử dụng điện dùng chung 
công tơ hoặc có thông báo và đáp ứng đủ điều kiện tăng định mức sử dụng điện sinh 
hoạt thì Bên bán điện phải hoàn trả cho Bên mua điện số tiền chênh lệnh đã thu thừa 
trong thời gian vi phạm và phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên thỏa thuận 
trong hợp đồng mua bán điện.

- Bổ sung hành vi vi phạm của Bên mua điện: không thông báo cho bên bán điện khi 
giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh 
hoạt thì Bên mua điện phải hoàn trả cho Bên bán điện số tiền chênh lệch trong thời 
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gian vi phạm và phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp 
đồng mua bán điện.

- Đối với trường hợp bên vi phạm dùng cách thức duy nhất là can thiệp làm sai số 
công tơ để trộm cắp điện: Phương pháp xác định sản lượng điện năng sử dụng theo 
sai số được kiểm định của công tơ điện không xác định được hoặc có kết quả 
không phù hợp với thực tế thì áp dụng phương pháp xác định sản lượng điện năng 
sử dụng tại Khoản 15 Điều 1 Thông tư 31. 

- Đối với hồ sơ vi phạm do Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực lập chuyển đến 
người có thẩm quyền xử phạt, đơn vị quản lý Kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm 
lưu giữ bản sao của hồ sơ vụ vi phạm.

- Ban hành mới mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong quá trình kiểm 
tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Các mẫu có liên quan 
không quy định tại Thông tư 31 được áp dụng theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng điện và giải quyết tranh chấp 
HĐMBĐ đúng theo quy định, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương yêu cầu các Đơn 
vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng KGMBĐ, Phòng An toàn và Phòng TTBV-PC:
- Phòng KGMBĐ chủ trì khẩn trương phối hợp Phòng An toàn và Phòng TTBV-PC 

nghiên cứu nội dung Thông tư 31, Thông tư 27 và tài liệu tập huấn của EVN, 
EVNSPC để tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho tất cả CBCNV có liên quan đến công 
tác kiểm tra giám sát mua bán điện, an toàn điện nắm vững những thay đổi, bổ sung 
của Thông tư 31.

- Phòng KGMBĐ chủ trì phối hợp Phòng CNTT niêm yết công khai Thông tư 31 lên 
Website của Công ty.

- Tham mưu ban hành mẫu biên bản mới để cấp cho các đơn vị Điện lực, đồng thời 
thu hồi và lưu giữ các biên bản không còn hiệu lực sử dụng.

- Về chế độ báo cáo: Trước ngày 15 tháng 02 hàng năm, Phòng KGMBĐ (chủ trì) 
phối hợp cùng Phòng An toàn tham mưu Lãnh đạo Công ty báo cáo Sở Công 
Thương về công tác kiểm tra sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và 
lưới điện của Kiểm tra viên điện lực thuộc đơn vị Điện lực.

2. Các Điện lực:
- Niêm yết công khai Thông tư 31 tại nơi giao dịch khách hàng, tại tất cả các bảng 

thông tin Điện lực tại địa phương và màn hình truyền thông tại quầy giao dịch 
khách hàng của Điện lực.
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- Tuyên truyền phổ biến đến tất cả CBCNV có liên quan đến công tác kiểm tra giám 
sát mua bán điện, an toàn điện tại đơn vị để nắm vững những thay đổi, bổ sung của 
Thông tư 31 so với Thông tư 27 của Bộ Công Thương.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu 
có vướng mắc cần phản ánh về PCBD (P.KGMBĐ) để được hướng dẫn thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên (e-copy);
- GĐ, PGĐ KD (e-copy);
- Phòng KD, Phòng CNTT (e-copy);
 - Lưu VT, KD (Nhật 01).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Lâm
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