


 2

Tái thiết Đức (KfW2, KfW3); Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành 
điện giai đoạn 3 (DPL3) vay vốn WB; Dự án Tín dụng ngành điện 3 (PSL3) vay 
vốn JICA; Dự án Cải tạo nâng cấp lưới điện phân phối tại các thành phố vừa và 
nhỏ vay vốn KfW; Đầu tư phát triển lưới điện 110kV đảm bảo tiêu chuẩn N-1 
nhằm đảm bảo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; và Dự án Cấp điện nông thôn từ 
lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, 
miền núi và hải đảo theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

II. Một số nhiệm vụ công tác tháng 03/2016 

1. Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn phục vụ nhu 
cầu sản xuất-dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là cho các sự 
kiện chính trị - xã hội quan trọng; Thực hiện triệt để việc tiết kiệm chống lãng phí 
trong hoạt động SXKD theo chỉ đạo của Nhà nước và EVN; Tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của các địa phương, chương trình 
tiết kiệm điện của Tổng công ty. 

2. Công tác đầu tư xây dựng: Mục tiêu trong quý I/2016 sẽ tiến hành thực hiện 
các công trình như sau: 

- Tiến hành khởi công 04 công trình: Trạm 220kV Long Xuyên 2 và đường 
dây đấu nối; Trạm 110kV Hựu Thạnh và đường dây đấu nối; Đường dây 110kV 
cấp điện cho nhà máy Lelong tỉnh Long An và Phân pha đường dây Vĩnh Long 2 - 
Sa Đéc. 

- Hoàn tất đóng điện 27 công trình, điển hình như: Trạm 110kV Bình Sơn và 
ĐD đ/nối; Các lộ ra 110kV trạm 220kV Tây Ninh; Đường dây 110kV lộ ra 500kV 
Sông Mây; Trạm biến áp 110kV An Thạnh và đường dây 110kV Long An 2 - An 
Thạnh; Đấu nối phía 110kV trạm 220kV TP Nhơn Trạch và các công trình cải tạo 
nâng cấp khác… 
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