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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ngãi về triển khai
nhiệm vụ trong năm 2021
Ngày 01/4/2021, đồng chí Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
chủ trì buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ngãi (QNPC) về triển khai
nhiệm vụ trong năm 2021. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các
sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông
vận tải, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và
các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; đại diện
Lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi; Văn phòng UBND
tỉnh; tập thể Lãnh đạo và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty Điện
lực Quảng Ngãi.
Sau khi nghe Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi báo cáo; phát biểu
tham gia của các đại biểu tham gia cuộc họp, đồng chí Trần Phước Hiền, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:
I. Đánh giá chung
UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán
bộ công nhân viên của QNPC trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian vừa
qua. Mặc dù đối mặt với những khó khăn thách thức nhưng QNPC đã hoàn
thành xuất sắc các nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao trong năm 2020, góp
phần quan trọng thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế
xã hội mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra. Kết quả đó thể hiện rõ nét qua những
nội dung sau:
- Chất lượng điện năng được tăng lên, tổn thất điện năng giảm, công tác
an toàn điện được đảm bảo, độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao, điện
thương phẩm tăng cao (10,59%) so với năm 2019 trong điều kiện kinh tế tỉnh
hết sức khó khăn do dịch Covid-19. Qua đó, khẳng định năng lực công tác
quản lý, vận hành được nâng cao, đạt được nhiều thành tích và được Tổng
Công ty Điện lực miền Trung đánh giá hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ năm
2020.
- Đảm bảo cung ứng điện để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trên
địa bàn tỉnh nhất là doanh nghiệp lớn trong Khu kinh tế Dung Quất, Khu công
nghiệp VSIP và đặc biệt là huy động nguồn lực khắc phục nhanh lưới điện
trên địa bàn tỉnh sau cơn bão số 9 năm 2020.
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- Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ để phục vụ khách hàng (như giải
quyết cấp điện, thanh toán tiền điện thông qua tin nhắn, email…).
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, sản
xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng nhằm nâng cao năng suất lao động (văn
phòng điện tử, môi trường số, xây dựng lưới điện thông minh, sửa chữa lưới
điện nóng, điều khiển SCADA, ghi chỉ số công tơ tự động…).
- Phối hợp tốt với địa phương trong việc quản lý hành lang lưới điện,
không xảy ra các vi phạm nghiêm trọng trong năm vừa qua.
- Tham gia tích cực cùng UBND tỉnh trong công tác an sinh xã hội, chia
sẻ với những khó khăn của người dân trên địa bàn tỉnh.
II. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới
- QNPC chủ động phối hợp với Sở Công Thương, các địa phương tham
gia xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(Phương án quy hoạch điện).
- Rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, có
chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu
được giao. Tăng cường thực hiện công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày
31/3/2021.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý doanh nghiệp,
phối hợp đưa dịch vụ điện vào cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh (mức độ
4).
- Đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, chất lượng điện năng cho các phụ
tải ưu tiên, các phụ tải công nghiệp tại Khu công nghiệp VSIP, Khu kinh tế
Dung Quất. Với tinh thần điện phải đi trước một bước, QNPC chủ động trong
việc đầu tư, phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh, có phương án cấp điện cho
phụ tải công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư của
tỉnh cũng như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của QNPC (tiêu biểu là
cấp điện cho dự án Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hoà phát Dung Quất 2,
thi công Nhà máy điện khí Dung Quất, các doanh nghiệp đầu tư vào KCN
VSIP,...).
- Đẩy mạnh công tác đầu tư nâng cấp, mở rộng phát triển lưới điện sau
tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn; xác định mục tiêu trong việc cung cấp
điện cho vùng nông thôn, miền núi để phục vụ sản xuất cho người dân (ngoài
cung cấp cho đời sống, sinh hoạt còn nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp) ;
thực hiện hiệu quả tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch phát triên điện lực của tỉnh
giai đoạn 2016 - 2020, định hướng chiến lược trong giai đoạn 10 năm để tập
trung triển khai thực hiện; tập trung đầu tư các đường dây điện 110kV, TBA
110kV tại địa bàn các huyện miền núi, để cấp điện ổn định, tạo điều kiện phát
triển kinh tế - xã hội của các huyện miền núi; khẩn trương báo cáo EVNCPC

3
đẩy nhanh tiến độ đầu tư các TBA 110kV Trà Bồng, Ba Tơ trong năm 20212022 để đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho nhân dân và chuyển tải
nguồn điện tại các địa phương này.
- Phối hợp tốt với địa phương trong công tác di dời lưới điện khi địa
phương xây dựng nông thôn mới; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
chỉnh trang các tuyến cáp thông tin nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn
điện và bảo vệ cây xanh cảnh quan.
- Trong quá trình quản lý vận hành lưới điện cần đảm bảo tuyệt đối an
toàn, liên tục, tin cậy nhất là trong giai đoạn tình hình thời tiết, thiên tai đang
diễn ra phức tạp như hiện nay; tích cực thực hiện kịp thời nhiệm vụ chính trị
mà tỉnh yêu cầu.
- Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh công
tác bàn giao công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý theo Quyết định số 41/2017/QĐTTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện các
phương án mở rộng, cung cấp điện an toàn sau công tơ cho người dân. Đề
xuất đầu tư cấp điện bằng năng lượng mặt trời tại các nơi, khu vực miền núi
không thể đầu tư điện lưới.
- Phối hợp với Sở Công Thương kiểm soát công tác đầu tư nguồn điện
trên địa bàn tỉnh (kể cả cấp điện bằng hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà).
- Thường xuyên kiểm tra, quản lý, đảm bảo công tác an toàn lao động
cho người lao động.
- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc cung cấp điện tại khu vực chợ đêm Sông
Trà theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 107/TB-UBND ngày
19/3/2021.
- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt
công tác tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, công tác dân vận sâu
rộng đến nhân dân, đặc biệt là các hộ dân dọc hành lang tuyến lưới điện và
giải quyết dứt điểm các tồn tại vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Thường
xuyên kiểm tra hành lang tuyến lưới điện để kịp thời phát hiện, xử lý các
trường hợp vi phạm; không để tình trạng khi nhà, công trình đã được xây
dựng mới phát hiện, gây khó khăn trong xử lý.
- Khẩn trương báo cáo EVNCPC đẩy nhanh tiến độ đầu tư các TBA
110kV Trà Bồng, Ba Tơ trong năm 2021 để đảm bảo cung cấp điện an toàn,
tin cậy cho nhân dân các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.
III. Giải quyết các kiến nghị của QNPC
1. Về công tác bồi thường GPMB
- QNPC chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi
trường (Cơ quan chủ trì) để đề xuất sửa đổi Quyết định số 48/2017/QĐUBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh.
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- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi
trường nghiên cứu, đề xuất của QNPC đối với việc sử dụng bản vẽ Mặt bằng
tuyến để làm thủ tục đăng ký kế hoạch sử dụng đất cho các dự án điện, tham
mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo đúng quy định.
2. Tiếp nhận lưới điện
- Đối với dự án theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của
Thủ trướng Chính phủ: Giao Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành,
địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục về bồi thường, đất đai để bàn
giao cho QNPC quản lý, vận hành lưới điện được an toàn, liên tục theo đúng
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 18/TB-UBND ngày 15/01/2021.
- Đối với việc bàn giao công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước
trên địa bàn tỉnh sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý theo Quyết định
số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Giao các sở,
ban, ngành, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình tỉnh,
UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có công
trình điện bàn giao (127 công trình) khẩn trương lập hồ sơ gửi về Sở Tài
chính đề tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, trình Thủ
tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chuyển tài sản.
3. Tiếp nhận lưới điện tại xã Bình Hiệp: QNPC tiếp tục phối hợp với
UBND huyện Bình Sơn làm việc với Hợp tác xã Bình Hiệp thống nhất hướng
xử lý theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Phước Hiền – Phó Chủ tịch
UBND tỉnh tại buổi làm việc này để bàn giao lưới điện trung hạ áp và TBA
Bình Hiệp 7.
Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Trần Phước Hiền, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan biết, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên
và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải,
Thông tin và Truyền thông;
- Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và Các
khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Công an tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BQL các DA đầu tư xây dựng công trình:
Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.toan86
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