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- 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: 

• Xã Hòn Thơm: Đang trình Bộ Công Thương thẩm tra BCNCKT. Đang 
thương thảo với Tập đoàn SUN GROUP để ứng vốn để thực hiện; 

• Xã Sơn Hải: Tư vấn đang lập thủ tục chuẩn bị đầu tư; UBND tỉnh Kiên 
Giang đã có văn bản chấp thuận chủ trương ứng vốn. 

- Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào 
Khmer tỉnh Kiên Giang - giai đoạn 2: Đang trình EVN phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu. Dự kiến khởi công thực hiện trong năm 2016 và hoàn thành khối 
lượng giải ngân hết 20 tỷ đồng vốn Ngân sách Nhà nước. 

- 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 tương đương 640 tỷ đồng). Khối lượng đầu tư: 695 km đường dây trung thế, 
609km đường dây hạ thế, trạm phân phối tổng dung lượng 115,8 MVA. Đã đóng 
điện đưa vào vận hành 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 01 hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ chong 
đèn cho cây thanh long tỉnh Long An; riêng 3 hạng mục công trình cải tạo phát 
triển nguồn và lưới điện trên địa bàn huyện đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận: Đã 
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Tư vấn đang hiệu chỉnh TKBVTC. Dự kiến phê 
duyệt trong tháng 8/2016, triển khai thi công trong quý IV/2016 và hoàn thành đưa 
vào vận hành năm 2017. 

- Dự án Tín dụng ngành điện 3 (PSL3) vay vốn JICA: Tổng mức đầu tư 1.096 
tỷ đồng, khối lượng: 0,5km đường dây 220kV, 129 km đường dây 110kV, 244 km 
đường dây trung áp, 255 km đường dây hạ áp, 500MVA trạm 220kV, 710MVA 
trạm 110kV và 11,78MVA trạm phân phối. Đang trình Bộ Công thương phê duyệt 
BCNCKT. Dự kiến khởi công trong năm 2016 và hoàn thành đưa vào vận hành 
năm 2017. 

- 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: Hiện nay, đang trình Bộ Công Thương phê 
duyệt TKBVTC và dự toán;  Đang rà soát chuẩn bị phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu. Dự kiến sẽ tổ chức triển khai thực hiện trong Quý III/2016 và hoàn thành 
giải ngân hết 40 tỷ đồng ngân sách cấp năm 2016. 

II. Nhiệm vụ công tác tháng 8 

- 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 đảm bảo cung 
cấp điện phục vụ lễ Quốc Khánh 2/9; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai 
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chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Tổng công ty; Thực 
hiện tốt công tác chống tổn thất điện năng; và Không điều hòa tiết giảm phụ tải. 

- Công tác đầu tư xây dựng: Công tác sửa chữa lớn: Tập trung thực hiện hoàn 
thành các công trình chống tổn thất điện năng và xây dựng kế hoạch năm 2017; 
Phấn đấu hoàn tất đóng điện các công trình đầu tư xây dựng: Trạm 110kV Bình 
Sơn và đường dây đấu nối; đường dây 110kV lộ ra trạm 500kV Sông Mây (GĐ1), 
đường dây 110kV Long An 2 - An Thạnh, đấu nối 110kV trạm 220kV TP. Nhơn 
Trạch; Cải tạo trạm Bến Lức, trạm Sóc Trăng; thay MBA trạm Cần Đước, lắp máy 
T2 63MVA trạm An Tây, trạm Lai Uyên; cải tạo đường dây 110kV Thốt Nốt 2 - 
Thốt Nốt lên 2 mạch. 
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