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a) Lưới điện 220kV:  

- Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối: Đang thi công, 
dự kiến đóng điện trong tháng 11/2017.  

- Trạm 220kV Cần Đước và trạm 220kV KCN Sa Đéc: Dự kiến thi công 
trong quý IV/2016 và đóng điện trong tháng 12/2017. 

b) Lưới điện 110kV: 

- Dự án DEP vay vốn WB: Giai đoạn 1: Đã đóng điện 14/15 công trình. Dự 
kiến đóng điện trạm Bình Sơn trong tháng 12/2016; Giai đoạn 2: Đã đóng điện 
18/20 công trình (còn lại 2 công trình Lộ ra trạm 500kV Sông Mây và đường dây 2 
mạch Dệt may - Nhơn Trạch 6 - Nhơn Trạch 3 - Long Thành sẽ đóng điện theo 
tiến độ); Các tiểu dự án bổ sung lần 1 (10 công trình): Đã đóng điện trạm Chợ Gạo 
và đường dây đấu nối; Các tiểu dự án bổ sung lần 2: Đã khởi công 3/4 công trình, 
dự kiến khởi công trạm Đồng Phú và đường dây đấu nối trong tháng 12/2016. 

- Dự án vay vốn JICA: Dự kiến khởi công 13/13 tiểu dự án trong quý 1/2017. 

- Dự án vay vốn KfW-2: Đã khởi công 12/13 tiểu dự án. Dự kiến sẽ khởi 
công trạm Nam Tân Tập và đường dây Cần Đước - Nam Tân Tập trong tháng 
12/2016. 

- Dự án vay vốn KfW-3 (14 công trình): Dự kiến triển khai thi công trong 
năm 2017-2018. 

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, xã đảo 
Hòn Nghệ - huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang: Đã đóng điện chính thức vào 
ngày 26/11/2016. 

- 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 tại 2 tỉnh Cà Mau và Hậu Giang: Hoàn thành 
giải ngân hết 40 tỷ đồng ngân sách cấp trong năm 2016. 

II. Nhiệm vụ công tác tháng 12 

- Công tác cấp điện: Dự báo nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn quản lý 21 
tỉnh, thành phố phía Nam sẽ đạt mức cao là 8.700MW. Tổng công tynỗ lực đảm 
bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội đặc biệt là cấp điện cho các khu vực bị hạn hán, xâm ngập 
mặn cũng như cho các ngày Lễ, Giáng sinh, Tết Dương lịch… và không điều hòa 
tiết giảm phụ tải. 

- Công tác kinh doanh: Triển khai các hoạt nâng cao chất lượng dịch vụ 
khách hàng, an sinh xã hội trong tháng “Tri ân khách hàng” và tổ chức đánh giá 
mức độ hài lòng khách hàng tại 21 Công ty Điện lực thành viên. 



 3

- Công tác đầu tư xây dựng: Phấn đấu hoàn tất đóng điện 18 công trình lưới 
điện 110kV: Đường dây Long An 2 - An Thạnh, Giồng Riềng - Gò Quao; Trạm 
110kV Hựu Thạnh, Bình Sơn, An Thạnh, Gò Quao và Khu công nghiệp Bến Lức; 
Lắp máy T2 trạm Thốt Nốt, Minh Phong, Thắng Tam, Giồng Riềng, Mỹ Thuận, 
Cái Bè, Phú Tân, Ma Lâm, Châu Thành, Thoại Sơn và Phú Châu. Tiếp tục tiến 
hành khởi công thực hiện 18 công trình, nâng tổng số công trình khởi công trong 
năm 2016 lên 115 công trình đạt 100% kế hoạch được giao, trong đó có 2 công 
trình 220kV: Trạm Cần Đước, KCN Sa Đéc và đường dây đấu nối; hoàn tất đóng 
điện thêm 43 công trình lưới điện 110kV, nâng tổng số công trình hoàn thành đóng 
điện trong năm 2016 lên 114 công trình đạt 100% kế hoạch giao. Trong đó, phấn 
đấu hoàn tất đóng điện các công trình: Các lộ ra trạm biến áp 220kV Tây Ninh, 
trạm Bình Sơn và đường dây đấu nối, các Lộ ra trạm 500kV Sông Mây, trạm Gò 
Quao và đường dây Giồng Riềng - Gò Quao, các lộ ra trạm biến áp 220kV Đức 
Trọng, trạm Bảo Lâm và đường dây đấu nối, trạm Hòa Thành và đường dây đấu 
nối, trạm Long Đức và đường dây đấu nối, trạm Vĩnh An, đường dây Trị An - 
Vĩnh An; các công trình lắp máy biến áp thứ 2 các trạm: Cái Bè, Châu Thành, 
Minh Phong, Giồng Riềng, Ma Lâm, Thốt Nốt, An Xuyên, Thắng Tam, Ma Lâm, 
Chơn Thành, Phú Tân, Phú Châu, Thoại Sơn, Tân Phú, Cẩm Mỹ; Thay máy biến 
áp T2 trạm Kiệm Tân... 
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