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bất lợi (sóng to, gió lớn và độ chênh lệch mực nước thủy triều rất cao) nên dự kiến 
đóng điện cuối tháng 5/2016 (chậm khoảng 1 tháng so với tiến độ dự kiến). 

-  Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang: 
Xây dựng đường dây 22 kV trên biển xuất phát từ trụ đấu nối tiếp bờ tại Hòn 
Chông, đi qua các Hòn Rễ Nhỏ, Hòn Rễ Lớn, Hòn Nhum Giếng, rẽ trái qua Hòn 
Nhum Ông, Nhum Tròn, Nhum Bà và đến điểm đấu nối tiếp bờ tại Hòn Nghệ. 
Trong đó, đường dây trung thế 22 kV vượt biển dài 16,371 km; đường dây trung 
thế 3 pha trên đảo được xây dựng mới dài 9,9 km. Đã khởi công ngày 10/10/2015, 
hiện đang tổ chức triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành vào Quý 2/2016. 

- Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Thơm (huyện Phú Quốc) và dự án cấp điện 
cho xã Sơn Hải (huyện Kiên Lương), tỉnh Kiên Giang: Hòn Thơm: Đang lập thủ 
tục chuẩn bị đầu tư để xác định khối lượng và nguồn vốn và tiến hành thương thảo 
ứng vốn khách hàng để thực hiện; Sơn Hải: Đang lập thủ tục chuẩn bị đầu tư để 
xác định khối lượng và nguồn vốn và tiến hành thương thảo ứng vốn của tỉnh để 
thực hiện. 

- Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào 
Khmer tỉnh Kiên Giang - giai đoạn 2: Cấp điện cho cho 6.131 hộ dân chưa có điện 
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tổng mức đầu tư là 85 tỷ đồng để thực hiện 89 km 
đường dây trung thế, 216 km đường dây hạ thế và tổng công suất trạm phân phối là 
2,655 MVA. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu, dự kiến khởi công thực hiện trong Quý 2/2016 và hoàn tất giải ngân hết 
20 tỷ đồng được giao từ ngân sách Nhà nước.  

- Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện vay ngân 
hàng Tái thiết Đức (KfW2): Tổng mức đầu tư 1.051 tỷ đồng (trong đó vốn vay 
nước ngoài là 20 triệu EUR). Khối lượng đầu tư: 152 km đường dây 110kV, 12 
trạm biến áp 110kV với tổng công suất là 572 MVA. Dự án đang triển khai công 
tác lựa chọn nhà thầu xây lắp, dự kiến khởi công trong Quý 2/2016 và dự kiến đưa 
vào vận hành vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017. 

- Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3) 
vay vốn WB: Tổng mức đầu tư 921 tỷ đồng (trong đó vốn vay nước ngoài 30 triệu 
USD). Khối lượng đầu tư: 695 km đường dây trung thế, 609 km đường dây hạ thế, 
trạm phân phối với tổng công suất 115,8 MVA. Hiện nay đã đóng điện đưa vào 
vận hành trên 90% khối lượng, bao gồm: 4 hạng mục công trình Cải tạo, nâng cấp 
và phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc 
Trăng, Trà Vinh và 1 hạng mục công trình Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện 
phục vụ chong đèn cho cây thanh long tỉnh Long An, dự kiến hoàn tất hết phần 
khối lượng còn lại trong tháng 04/2016; Riêng 03 hạng mục công trình cải tạo phát 
triển nguồn và lưới điện trên địa bàn huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đang 
trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2016 và 
đóng điện vào năm 2017.  
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- Dự án Tín dụng ngành điện 3 (PSL3) vay vốn JICA: Tổng mức đầu tư 1.096 
tỷ đồng. Khối lượng đầu tư: 0,5km đường dây và 500MVA trạm biến áp cấp 
220kV, 129 km đường dây và 710MVA trạm biến áp cấp 110kV, 244 km đường 
dây trung thế, 255 km đường dây hạ thế và 11,78MVA trạm phân phối. Dự án 
được chia làm 18 tiểu dự án, trong đó: 2 tiểu dự án 220kV và 13 tiểu dự án 110kV 
được dự kiến sẽ khởi công trong Quý 2/2016 và hoàn tất đóng điện đưa vào vận 
hành năm 2017; 3 tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực 
nông thôn tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang và Long An được dự kiến khởi công trong 
Quý 3/2016 và hành thành năm 2017. 

- Dự án Cải tạo nâng cấp lưới điện phân phối tại các thành phố vừa và nhỏ 
vay vốn KfW: Dự án thành phần “Cải tạo lưới điện phân phối tại các thành phố vừa 
và nhỏ” địa bàn miền Nam vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức: Thực hiện xây dựng 
và củng cố lưới điện 110 kV; cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện trung và hạ áp 
các thành phố vừa và nhỏ trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam. Khối lượng 
đầu tư: 401km đường dây và 2 trạm biến áp cấp 110 kV với tổng công suất là 80 
MVA; xây dựng, cải tạo 4.380km đường dây trung áp, 1.949 trạm biến áp phân 
phối với tổng công suất 243 MVA; xây dựng, cải tạo 3.533km đường dây hạ áp. 
Tổng mức đầu tư 176,8 triệu EUR. Tiến độ thực hiện dự kiến: 2017 - 2020. 

- Đầu tư phát triển lưới điện 110kV đảm bảo tiêu chuẩn N-1: Để nâng cao độ 
tin cây cung cấp điện với tổng mức đầu tư dự kiến 13.056 tỷ đồng. Trong đó sẽ 
thực hiện trước phần lưới điện 110kV với 40 danh mục công trình, tổng mức đầu 
tư dự kiến khoảng 3.624 tỷ đồng (vốn vay ADB là 120 triệu USD). Khối lượng đầu 
tư gồm: 658,9 km đường dây và 727 MVA công suất trạm biến áp 110kV. 

- 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: Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện 
quốc gia các tỉnh (12 tỉnh) thuộc Chương trình Cấp điện nông thôn, miền núi và 
hải đảo theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg và có lồng ghép cấp điện các trạm bơm 
quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bằng sông Cửu Long (9 tỉnh) với tổng mức đầu 
tư theo phân bổ khoảng: 6.186 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 2016-2020. Khối 
lượng đầu tư: 5.818km đường dây trung thế, 9.072km đường dây hạ thế và 
510,996 MVA công suất trạm biến áp phân phối. Hiện nay, Chính phủ đã cấp 40 tỷ 
đồng trong năm 2016 cho 2 tỉnh Cà Mau và Hậu Giang, EVN SPC đang tiến hành 
rà soát phân kỳ đầu tư những khu vực cấp bách trước, đảm bảo hoàn thành hết 
nguồn vốn ngân sách Nhà nước được giao trong năm 2016. 

II. Nhiệm vụ công tác tháng 4 & Quý 2/2016 

- Công tác cấp điện: Dự kiến do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu 
thu điện tăng cao, công suất max sẽ đạt 8.461 MW (tăng 10%) và sản lượng ngày 
lớn nhất là 175 triệu kWh (tăng 11%) so với cùng kỳ năm 2015; EVN SPC sẽ triển 
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khai quyết liệt các Chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN về việc đảm bảo cung 
cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn, cụ thể: Tăng cường công tác bảo vệ hành 
lang an toàn lưới điện cao áp, phòng chống lụt bão; thực hiện chuyển tải phía lưới 
điện 22kV giữa các trạm 110kV và không để xảy ra việc nhận công suất phản 
kháng từ lưới điện cấp 110kV trở lên. 

- Cung cấp điện khu vực hạn hán và xâm nhập mặn: Tiếp tục thực hiện 
phương án cung cấp điện đã xây dựng để đảm bảo cung cấp điện, theo dõi sát phụ 
tải để có điều chỉnh phù hợp; Thực hiện công tác kiểm tra hành lang an toàn lưới 
điện cao áp, đặt biệt ở khu vực có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ảnh hưởng đến lưới 
điện; Phối hợp chặt chẽ địa phương trong công tác phòng chống thiên tai: Nắm rõ 
tình hình hoạt động của các trạm bơm nước, kế hoạch vận hành các trạm bơm 
trong đợt xuống giống vụ hè thu ở Đồng bằng sông Cửu Long khi có nước về từ 
đầu nguồn sông Mê Kông; thực hiện báo cáo hàng ngày về tình hình cấp điện khu 
vực hạn hán, xâm nhập mặn trên Google sheets. 

- Công tác đầu tư xây dựng: Tiến hành khởi công công trình Trạm 220kV Cần 
Đước và đường dây đấu nối, trạm 220kV KCN Sa Đéc và đường dây đấu nối và 61 
công trình lưới điện 110kV theo tiến độ EVN giao (kể cả 1 công trình đã khởi công 
trước tiến độ); Hoàn tất đóng điện 31 công trình lưới điện 110kV theo tiến độ EVN 
giao (kể cả 1 công trình đã hoàn thành đóng điện trước tiến độ). 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 
Ban Quan hệ cộng đồng - Tổng công ty Điện lực miền Nam; 
Điện thoại: 08.38242783/38242594 Fax: 08.38242802 
Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 - TP. Hồ Chí Minh; 
Website: www.evnspc.vn     Email: info@evnspc.vn  




