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Số: 4700 /UBND-CNXD
V/v bổ sung vốn cho Dự án
Cấp điện nông thôn từ lưới điện
quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai
đoạn 2018-2020 – EU tài trợ

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thực hiện Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 27/10/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình “Hỗ trợ chính
sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới
khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do
EU tài trợ;
Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công
Thương về việc phê duyệt Văn kiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát
triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực
nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài
trợ;
Công văn số 230/BCT-ĐL ngày 11/01/2019 của Bộ Công Thương về
việc tổng hợp kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài trung hạn giai
đoạn 2019 - 2020 và năm 2019 đối với Chương trình Điện nông thôn – EU tài
trợ thuộc nguồn chi đầu tư phát triển;
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND
ngày 11/7/2019 về việc phê duyệt Tiểu Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới
điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ thuộc Dự
án: Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020, cụ thể như
sau:
1. Tên Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng
Ngãi, giai đoạn 2018 - 2020 – EU tài trợ thuộc Dự án: Cấp điện nông thôn
tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020.
2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình, quy mô đầu tư:
a) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
b) Loại, cấp công trình: Công trình năng lượng, cấp IV.
c) Quy mô:
- Đường dây trung áp: 31,753 km.
- Đường dây hạ áp: 73,041 km.
- Số TBA/dung lượng: 46 trạm/2.202 kVA.
- Công tơ: 3.915 cái.

- Dây sau công tơ và các phụ kiện, mạng điện trong nhà cho 3.915 hộ.
3. Chủ đầu tư: Sở Công Thương Quảng Ngãi.
4. Mục tiêu đầu tư: Phát triển lưới điện trung hạ áp, đấu nối điện về hộ
dân, cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào dân tộc tại các thôn, bản chưa
có điện, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đáp ứng nhu cầu cung cấp
điện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống dân trí
cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, đảm bảo an ninh - chính trị trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi.
5. Tổng mức đầu tư: 127.789.753.600 đồng.
(Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy tỷ, bảy trăm tám mươi chín triệu, bảy
trăm năm mươi ba nghìn, sáu trăm đồng)
6. Nguồn vốn đầu tư: 85% vốn EU và 15% vốn ngân sách tỉnh.
Tuy nhiên, sau khi thực hiện rà soát số liệu kế hoạch đầu tư công vốn
trung hạn của các Tiểu dự án do UBND các tỉnh làm Chủ đầu tư, thuộc
Chương trình Điện nông thôn - EU tài trợ tại Quyết định số 1066/QĐBKHĐT ngày 16/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều
chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung
ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 cho các dự án tại phụ lục 1a, 1b
kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14, tỉnh Quảng Ngãi đã được ghi danh
mục đầu tư nhưng chưa được bố trí vốn thực hiện từ năm 2019 (0 đồng).
Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà
soát, giao bổ bổ sung vốn cho Tiểu Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện
quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 - 2020 – EU tài trợ để tỉnh
Quảng Ngãi đủ cơ sở triển khai dự án bắt đầu từ năm 2019.
Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Bộ./.
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