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CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 
 

 
 

Kính gửi:  

 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. 
 
 

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 

- Mã chứng khoán: KHP 

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa. 

- Điện thoại liên hệ: 02582.220220   Fax: 02583.823828 

- E-mail: pckhanhhoa@cpc.vn  

2. Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) đã nhận được văn bản số 

688/EVNCPC-TCKT ngày 26/01/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực 

miền Trung (EVNCPC) về việc tạm áp dụng giá bán buôn điện năm 2022 cho KHPC. 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của KHPC vào ngày 

26/01/2022 tại đường dẫn: https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin 

bất thường.  

 Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS KHPC; 

- Người PT quản trị công ty; 

- Lưu VT, P5, TKCT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Tài liệu đính kèm:  

- Văn bản của EVNCPC về việc tạm  

Áp dụng giá bán buôn năm 2022. 





 
 

Phụ lục giá bán buôn điện tạm áp dụng năm 2022 cho KHPC 

 

STT Mức giá ĐVT KHPC 

1 Giá giờ cao điểm tháng 1-3; 10-12 đ/kWh    2.841,1  

2 Giá giờ cao điểm tháng 4-6 đ/kWh    2.978,9  

3 Giá giờ cao điểm tháng 7-9 đ/kWh    2.686,2  

4 Giá giờ thấp điểm đ/kWh       947,0  

5 Giá giờ bình thường đ/kWh    1.721,9  

6 Mức giá bình quân kế hoạch đ/kWh    1.772,9  
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