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THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Số: 269/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về giá bán điện năm 2011
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 105/2005/NĐ-CP
ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị
trường;
Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng
Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá bán điện năm 2011 như sau
1. Giá bán điện bình quân là 1.242 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia
tăng), tăng 165 đồng/kWh so với giá bán điện bình quân thực hiện năm 2010.
2. Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 3 năm 2011.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Bộ Công thương:
a) Trên cơ sở giá bán điện bình quân quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này
và Biểu giá bán lẻ điện được duyệt tại Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23 tháng
02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, tính toán và công bố giá bán điện chi tiết
cho các đối tượng khách hàng và hướng dẫn thực hiện; riêng giá điện cho bậc thang
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đầu tiên của năm 2011 có giá ở mức tương đương 80% giá bán điện bình quân được
duyệt do năm 2011 ngành điện vẫn còn lỗ;
b) Hoàn chỉnh Quy định về phương pháp lập, trình tự thủ tục thẩm định và ban
hành giá bán điện theo cơ chế thị trường, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong
quý I năm 2011;
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi thực hiện giá điện năm 2011, đánh
giá tác động của việc điều chỉnh giá điện đến sản xuất và đời sống, chủ động thực
hiện các biện pháp cần thiết để ổn định giá điện; trường hợp vượt thẩm quyền báo
cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
2. Giao Bộ Tài chính:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ
vào mức giá bán điện được duyệt, xây dựng phương án bảo đảm cân đối tài chính
cho ngành điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
b) Phê duyệt giá bán than cho sản xuất điện năm 2011 theo phương án giá điện
tương ứng với giá bán điện bình quân được duyệt tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và
các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

