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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp  

về kiểm điểm tiến độ các dự án trọng điểm của ngành Điện 
____________ 

Ngày 04 tháng 3 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng       

Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về kiểm điểm tiến độ các dự 

án trọng điểm của ngành điện. Tham gia họp có đại diện các Bộ, cơ quan: 

Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, 

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực; đại diện lãnh đạo các 

Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu khí Việt Nam (PVN), Công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công 

Thương, EVN, PVN và TKV, ý kiến phát biểu của một số đại biểu dự họp, 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau: 

1. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo ngành Điện 

tập trung, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng là phải đảm 

bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, 

tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp 

hóa - hiện đại hóa đất nước.  

Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư các 

dự án nguồn điện đã có nhiều cố gắng thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng 

Chính phủ giao; cho đến nay, ngành Điện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu điện cho 

sản xuất và đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Công Thương, EVN, PVN và 

TKV cho thấy, có rất nhiều dự án điện trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh 

hiện có tiến độ triển khai thực tế chậm so với tiến độ được phê duyệt; có 

những dự án nguồn điện lớn gặp khó khăn, vướng mắc và chưa có giải pháp 

hữu hiệu tháo gỡ để thúc đẩy tiến độ. Tình hình thực tế triển khai các dự án 

hiện nay làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đảm bảo cung ứng điện trong 

thời gian tới và nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn 2021 - 2024 là hiện hữu.   

2. Yêu cầu chung đặt ra là phải có biện pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tiến 

độ các dự án điện, tập trung tháo gỡ đối với các dự án gặp khó khăn, vướng 

mắc để sớm hoàn thành đưa vào vận hành phát huy hiệu quả; chủ đầu tư các 

dự án điện phải tập trung, nỗ lực cao nhất trong triển khai thực hiện các dự án, 

nhất là các công việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư; các Bộ, ngành, địa 

phương có liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ ngành điện hơn nữa trong phạm 

vi thẩm quyền và quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo cung ứng điện và 

an ninh năng lượng quốc gia. 
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Để thực hiện tốt các yêu cầu nêu trên, các Bộ, ngành, địa phương liên quan 

và chủ đầu tư các dự án điện tập trung thực hiện các nội dung sau: 

a) Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, 

EVN, PVN, TKV và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện 

tốt các nhiệm vụ Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các văn 

bản số 280/TB-VPCP ngày 06 tháng 8 năm 2019 và số 446/TB-VPCP ngày 26 

tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ; tập trung xử lý các khó khăn, 

vướng mắc của các dự án nhà máy điện Thái Bình 2, Long Phú 1, Sông Hậu 1 

để thúc đẩy tiến độ, sớm hoàn thành đưa các dự án này vào vận hành. 

b) Bộ Công Thương: 

- Đôn đốc tiến độ các dự án BOT đã ký Hợp đồng và đang thực hiện đầu 

tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ đàm phán Hợp đồng BOT và GGU đối với các 

dự án khác; khẩn trương hoàn tất Hợp đồng BOT và GGU các dự án nhà máy 

điện BOT Vĩnh Tân III, Sông Hậu II, Nam Định I để chuyển sang giai đoạn tiếp 

theo và thúc đẩy tiến độ các dự án này. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan hỗ 

trợ, hợp tác chặt chẽ với Bộ Công Thương để thúc đẩy tiến độ các dự án nêu 

trên, sớm đưa vào vận hành phát huy hiệu quả. 

- Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 

năm 2020 về tiêu chí, danh mục các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm để 

thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ cùng với các dự án điện cấp 

bách khác của ngành Điện.  

- Khẩn trương hoàn thiện Cơ chế đặc thù quản lý các dự án điện cấp bách 

theo Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 56/TB-

VPCP ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ. 

c) Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương chỉ đạo 

TKV hoàn thiện phương án triển khai Dự án nhà máy điện Quỳnh Lập I đạt 

hiệu quả, xem xét đề xuất của PVN/Tổng công ty Điện lực Dầu khí về phương 

án nguồn vốn để tham gia thực hiện Dự án thủy điện Luông-pra-băng (Lào), 

sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

d) EVN giữ vai trò chủ đạo trong ngành Điện và chịu trách nhiệm chính về 

đảm bảo cung ứng điện, phải là đơn vị tiên phong trong việc đảm bảo tiến độ 

các dự án điện trọng điểm, nhất là các dự án nhà máy điện thuộc các chuỗi dự 

án điện - khí Cá Voi Xanh và Lô B, các dự án nhà máy điện Quảng Trạch I và 

Quảng Trạch II, dự án thủy điện tích năng Bác Ái, dự án đường dây 500 kV 

mạch 3 (Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2). 

đ) PVN tập trung xử lý những vướng mắc của các dự án nhà máy điện 

Thái Bình II, Sông Hậu I, Long Phú I và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự 

án nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3&4, các dự án nhà máy điện TBKHH 

miền Trung I&II thuộc chuỗi điện khí Cá Voi Xanh.  

e) TKV khẩn trương hoàn thiện phương án triển khai Dự án nhà máy điện 

Quỳnh Lập I, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để xem 

xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020, không để tiếp tục 

chậm tiến độ Dự án này. 
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g) Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và các địa phương có liên quan tạo điều kiện, giải quyết nhanh các thủ tục, 

vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất 

rừng để thực hiện các dự án điện, nhất là các dự án lưới điện truyền tải trọng 

điểm;  kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc và những vấn 

đề vượt thẩm quyền. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, 

địa phương liên quan biết, thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng; 

- Các Bộ: CT, KHĐT, TC, TNMT,   

   NNPTNT, XD; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- VPBCĐQG về phát triển điện lực;  

- Các Tập đoàn: EVN, PVN, TKV;  

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

  các Vụ: TH, KTTH, NN;  

- Lưu: VT, CN (2). nvq 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục 
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