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- Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối: Đang thi công, dự 
kiến đưa vào vận hành năm 2017.  

- 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: Các tiểu dự án bổ sung lần 1 (10 công trình): Đã 

đóng điện công trình trạm biến áp Chợ Gạo và đường dây đấu nối); đang thi công 8 
công trình, dự kiến hoàn thành trong quý 4; riêng trạm Tân Bình dự kiến khởi công 
trong quý 4/2016 và đóng điện vào đầu năm 2017. Các tiểu dự án bổ sung lần 2: 
Gồm 4 công trình dự kiến khởi công trong quý 4 và hoàn thành trong năm 2017. 

- 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 12/13 tiểu dự án. Dự kiến sẽ khởi công 
tiểu dự án còn lại trong tháng 10/2016. 

- 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: Đã hoàn thành 95% khối lượng. 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 kiến thi công vào ngày 25/10/2016 và hoàn thành đưa vào vận hành 
năm 2017. 

- Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào 
Khmer tỉnh Kiên Giang - giai đoạn 2: Đã tổ chức triển khai thi công và giải ngân 
9,9/20 tỷ đồng vốn Ngân sách Nhà nước, đạt 49,5%; dự kiến sẽ thực hiện hết phần 
khối lượng 20 tỷ đồng vốn ngân sách cấp trong năm 2016. 

- 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 áp, 
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609km đường dây hạ áp và tổng xông suất trạm phân phối 115,8 MVA. Đã đóng 
điện 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 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: EVN SPC đã duyệt 
TKBVTC 2 công trình, đang xem xét duyệt 1 công trình (dự kiến triển khai thi 
công trong quý 4/2016 và hoàn thành vào năm 2017). 

- Dự án 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 215 tỷ đồng. Khối lượng đầu tư: 215 km đường dây trung 
áp, 553 km đường dây hạ áp và tổng công suất trạm phân phối trạm phân phối \ 
11,04MVA. EVN SPC đã trình BCNCKT ra Bộ Công Thương.  

- Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
và Cà Mau: 

• Hậu Giang: Đã tổ chức triển khai thi công và giải ngân 9,07/20 tỷ đồng 
vốn Ngân sách Nhà nước, đạt 45,4%. Dự kiến sẽ thực hiện hết phần khối 
lượng 20 tỷ đồng vốn ngân sách cấp trong năm 2016. 

• Cà Mau: Đã tổ chức triển khai thi công và giải ngân 10,9/20 tỷ đồng vốn 
Ngân sách Nhà nước, đạt 54%. Dự kiến sẽ thực hiện hết phần khối lượng 
20 tỷ đồng vốn ngân sách cấp trong năm 2016. 

II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH QUÝ IV NĂM 2016 

Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn 
để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội đặc biệt là cấp điện cho các khu vực bị hạn 
hán, xâm ngập mặn cũng như cho các ngày Lễ, Tết… và không điều hòa tiết giảm 
phụ tải. 

Trong quý 4 sẽ tiếp tục tiến hành khởi công thực hiện 69 công trình, nâng tổng 
số công trình khởi công trong năm 2016 lên 112 công trình đạt 100% kế hoạch, 
bao gồm: Trạm 220kV Cần Đước và đường dây đấu nối; Trạm 220kV KCN Sa 
Đéc và đường dây đấu nối và 67 công trình lưới điện 110kV. Thực hiện tốt và 
đúng tiến độ các công trình, dự án lưới điện phân phối; hoàn thành 2 dự án cấp 
điện cho xã đảo Lại Sơn và Hòn Nghệ - tỉnh Kiên Giang. 

Nhiệm vụ công tác tháng 10 

- 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; Triển khai các hoạt động tri ân khách hàng; Thực 
hiện tốt công tác chống tổn thất điện năng; và Không điều hòa tiết giảm phụ tải. 
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- 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 NMĐ Đại Ninh - Phan Rí; Cải tạo đường dây 
110kV Thốt Nốt 2 - Thốt Nốt lên 2 mạch; Lắp máy biến áp thứ 2 T2-63MVA trạm 
110kV Phước Đông; Lắp máy biến áp thứ 2 T2-40MVA trạm 110kV Trần Quốc 
Toản; Lắp máy biến áp thứ 2 T1-40MVA trạm 110kV Đông Xuyên và lắp máy 
biến áp T2 trạm 110kV Thuận Giao. 

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 




