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Thực hiện nội dung Thông báo số 466/TB-HĐND-DT ngày 31/7/2018 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Kết quả khảo sát của Ban Dân tộc 
HĐND tỉnh tại Sở Công Thương; theo đó kiến nghị Sở Công Thương phối hợp 
với các ngành liên quan, UBND các huyện thành phố rà soát, đánh giá tình hình 
thực tế của 66 thôn và các nhóm hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia; 
ngày 28/8/2018 Sở Công Thương chủ trì cùng các cơ quan liên quan tổ chức 
cuộc họp rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và đưa ra giải pháp đối với các 
thôn, bản và các nhóm hộ dân chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia; sau khi 
tổng hợp ý kiến, Sở Công Thương báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh một số nội 
dung như sau: 

1. Tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án theo Chương trình 
cấp điện nông thôn miền núi hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 trên dịa bàn. 

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải 
đảo giai đoạn 2013-2020 (sau đây gọi tắt làChương trình 2081); ngày 
30/10/2015, Bộ Công Thương có Quyết định số 11815/QĐ-BCT về phê duyệt 
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh 
Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 (sau đây gọi là Quyết định số 11815/QĐ-BCT), 
theo đó: tỉnh Lạng Sơn có 55 xã (gồm 210 thôn bản) với 9.096 số hộ hưởng lợi 
từ dự án, Tổng mức đầu tư dự án là 640,992 tỷ đồng; trong đó: ngân sách Trung 
ương là 544,843 tỷ đồng; Chủ đầu tư thu xếp là 96,149 tỷ đồng. Ngày 
20/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT 
phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án Cấp 
điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 là 60 
tỷ đồng. 

Trên cơ sở nguồn vốn đã được cấp, trong 02 năm 2016 và 2017, Công ty 
Điện lực Lạng Sơn (Chủ đầu tư) đã triển khai thực hiện và hoàn thành các dự án 
cấp điện với tổng kinh phí 68,964 tỷ đồng. Cụ thể năm 2016: đã thực hiện đầu tư 
xong, cấp điện cho các hộ dân trên địa bàn 03 xã (xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn; 
xã Đề Thám, huyện Tràng Định; xã Công Sơn, huyện Cao Lộc) với tổng kinh 
phí là 38,287 tỷ đồng; năm 2017: Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục thực hiện 
dự án để cấp điện cho các hộ dân trên địa bàn 03 xã (xã tĩnh Bắc, huyện Lộc 
Bình; xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng; Xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn) với tổng 
kinh phí là 30,677 tỷ đồng.   



Để hoàn thành các mục tiêu đầu tư đã được Bộ Công Thương phê duyệt 
tại Quyết định số 11815/QĐ-BCT, kinh phí cần tiếp tục cân đối từ ngân sách 
Trung ương là (544,843 tỷ đồng – 60 tỷ đồng) = 484,483 tỷ đồng. Tuy nhiên, 
trong năm 2018 và thời gian tiếp theo, nguồn vốn từ Trung ương đang gặp khó 
khăn, chưa đáp ứng được cho Chương trình 2081. Do đó, các dự án cấp điện cho 
các thôn bản chưa có điện hoặc có điện một phần có thể bị gián đoạn cho đến 
khi Trung ương tiếp tục bố trí được vốn cho Chương trình 2081. 

Trong thực tế, nhu cầu cần tiếp tục đầu tư cấp điện cho các thôn bản là 
cấp thiết nhằm phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng trên địa bàn (tỉnh 
Lạng Sơn còn 227 thôn có điện một phần và 62 thôn trắng chưa có điện). Trước 
thực trạng như vậy, có nhiều ý kiến cử tri về việc tỉnh cần xem xét bố trí các 
nguồn vốn để tiếp tục đầu tư các dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện 
hoặc có điện một phần. 

2. Đề xuất thực hiện. 

Nhằm phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng trên địa bàn tỉnh, 
đáp ứng yêu cầu của các cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân đối với việc 
đầu tư lưới điện cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; trên 
cơ sở các ý kiến tham gia của đại diện các cơ quan liên quan, UBND các huyện; 
Trong điều kiện vốn ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, Sở Công Thương đề 
xuất như sau: 

Đề nghị UBND tỉnh xem xét lựa chọn một số thôn đặc biệt khó khăn (phù 
hợp với điều kiện ngân sách) và mang tính bức thiết của cử tri trong tổng số 62 
thôn, bản trắng chưa có điện để đầu tư xây dựng điện lưới Quốc gia từ nguồn 
vốn ngân sách, vốn khác của huyện và UBND tỉnh hỗ trợ một phần. Thực hiện 
trong năm 2019. 

Vậy, Sở Công Thương đề xuất các giải pháp thực hiện việc cấp điện nông 
thôn từ lưới điện Quốc gia theo Chương trình 2081, kính gửi UBND tỉnh xem xét./. 

 
 
Nơi nhận:                           
- Như trên (b/c); 
- Ban Dân tộc – HĐND tỉnh (b/c); 
- Các Sở: KH&ĐT, TC; 
- UBND các huyện; 
- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 
- Lãnh đạo Sở; 
- C, PVP Sở; 
- Lưu VT, QLNL (NHN). 
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