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- Trạm 220kV Cần Đước và Khu công nghiệp Sa Đéc: Dự kiến thi công trong 
quý 4/2016 và hoàn thành vào năm 2017. 

b) Lưới điện 110kV: 
- Dự án DEP vay vốn WB: Giai đoạn 1: Đã đóng điện 14/15 công trình, còn 1 

công trình trạm biến áp Bình Sơn đang thi công và dự kiến đóng điện trong năm 
2016; Giai đoạn 2: Đã khởi công 20/20 công trình, đóng điện 16/20 công trình. 

- Dự án vay vốn JICA: Dự kiến khởi công 13/13 tiểu dự án trong năm 2016 và 
hoàn thành vào năm 2017. 

- Dự án vay vốn KfW-2: Đã khởi công 12/14 tiểu dự án. Dự kiến sẽ khởi công 
2 tiểu dự án còn lại trong tháng 10/2016: Trạm Nam Tân Tập và đường dây Cần 
Đước - Nam Tân Tập, đường dây Ngãi Giao - Cẩm Mỹ. 

- Dự án vay vốn KfW-3 (gồm 16 công trình): Dự kiến triển khai năm 2017 và 
đưa vào vận hành năm 2018. 

c) Lưới điện phân phối (các dự án quan trọng): 
- Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên 

Giang: Do thời tiết bất lợi nên dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2016. 

- Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang: 
Do thời tiết bất lợi nên dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11/2016. 

- 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: 

• Xã Hòn Thơm: Bộ Công Thương đã thẩm tra thiết kế cơ sở. Đang thương 
thảo với Tập đoàn SUN GROUP để ứng vốn để thực hiện; 

• Xã Sơn Hải: Tổng Cục Năng lượng đang thẩm tra thiết kế cơ sở; UBND 
tỉnh Kiên Giang và Công ty Điện lực Kiên Giang đã ký biên bản 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: Dự kiến khởi công thực hiện trong tháng 
9/2016 để 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 (còn 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 thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến phê duyệt trong 
tháng 9/2016, triển khai thi công trong năm 2016 và hoàn thành đưa vào vận hành 
năm 2017. 

- Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực nông thôn tỉnh Bạc Liêu, 
Hậu Giang và Long An thuộc 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, 



 3

500MVA trạm 220kV, 710MVA trạm 110kV và 11,78MVA trạm phân phối. Đang 
trình Bộ Công thương phê duyệt Báo cá nghiên cứu khả thi. 

- 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: Dự kiến triển khai trong năm 2016 và hoàn 
thành giải ngân hết 40 tỷ đồng ngân sách cấp năm 2016. 

II. Nhiệm vụ công tác tháng 9 

- 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; 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; Thực hiện tốt công tác chống tổn thất điện năng; và 
Không điều hòa tiết giảm phụ tải. 

- Công tác đầu tư xây dựng: Phấn đấu hoàn tất đóng điện các công trình trạm 
biến áp 110kV Bình Sơn và đường dây đấu nối; đường dây 110kV lộ ra trạm 
500kV Sông Mây; đường dây 110kV Long An 2 - An Thạnh; trạm biến áp 110kV 
An Thạnh; trạm biến áp 110kV Gò Quao và đường dây 110kV Giồng Riềng - Gò 
Quao; phân pha đường dây 110kV Trà nóc - Long Hòa - CR Cần Thơ và NMĐ Đại 
Ninh - Phan Rí... 
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