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BÁO CÁO 

Về việc thực hiện Đề án cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện: Văn Quan, Hữu Lũng, Chi 

Lăng về đầu tư xây dựng cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn tại Hội nghị trực 

tuyến 03 cấp triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2021. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh nội dung như sau 

1. Đề xuất của UBND các huyện 

a) Huyện Chi Lăng  

UBND huyện Chi Lăng đã ban hành thực hiện Đề án Cải tạo lưới điện hạ 

áp nông thôn huyện Chi Lăng giai đoạn 2018-2021 theo hình thức “Nhà nước hỗ 

trợ vật liệu, kỹ thuật, nhân dân thực hiện” (Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 

11/4/2019), với một số nội dung chính như sau: Thực hiện cải tạo, nâng cấp 

125,14km đường điện hạ áp nông thôn xuống cấp, mất an toàn. Tổng vốn đầu tư 

và cơ cấu nguồn vốn: Tổng vốn đầu tư cho cả giai đoạn là 21.273,8 triệu đồng, 

trong đó: Vốn ngân sách nhà nước và ngành điện là 16.268,3 triệu đồng (ngân 

sách tỉnh là 6.507,3 triệu đồng, ngân sách huyện là 4.880,5 triệu đồng, ngành 

điện hỗ trợ là 4.880,5 triệu đồng); nhân dân và các nguồn huy động khác là 

5.005,5 triệu đồng.  Giai đoạn 2018 – 2020 đã triển khai thực hiện cải tạo, nâng 

cấp được 93,173 km, với giá trị khối lượng thực hiện: 8.004,3 triệu đồng, dự 

kiến năm 2021 tiếp tục thực hiện cải tạo 31,96 km với giá trị thực hiện khoảng 

3.718 triệu đồng. Số vốn NSNN đã bố trí là 3.706,6 triệu đồng (trong đó: Nguồn 

ngân sách huyện: 2.946,6 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 760 triệu đồng). UBND 

huyện Chi Lăng đề nghị hỗ trợ từ ngân sách tỉnh: 5.728,5 triệu đồng để thực 

hiện đề án.  

b) Huyện Văn Quan 

UBND huyện Văn Quan đã phê duyệt Đề án Cải tạo lưới điện hạ áp nông 

thôn huyện Văn Quan giai đoạn 2019 - 2021 theo hình thức “Nhà nước hỗ trợ 

vật liệu, kỹ thuật, Nhân dân thực hiện”  tại Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 

10/7/2019, với các nội dung chính của Đề án như sau: thay mới 2.579 cột gỗ, tre 

bằng cột bê tông cốt thép; thay mới 98,0Km đường dây truyền tải điện trên địa 

bàn các xã. Ngân sách nhà nước và của ngành điện hỗ trợ: dây, cột (cột bê tông), 

xi măng, cát, đá hoặc sỏi để đổ bê tông móng cột. Nhân dân đóng góp: ngày 

công, hiến đất. Tổng mức đầu tư cho cả giai đoạn: 16.660 triệu đồng, ngân sách 
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nhà nước: 12.740 triệu đồng (bằng 76,5% tổng mức đầu tư), Nhân dân và các 

nguồn vốn huy động khác: 3.920 triệu đồng (23,5% tổng mức đầu tư). Trong đó: 

Ngân sách tỉnh là 5.096 triệu đồng, ngành điện hỗ trợ: 3.822 triệu đồng, ngân 

sách huyện bố trí: 3.822 triệu đồng. Năm 2020 UBND huyện Văn Quan đã thực 

hiện cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn tại các xa:̃ Tràng Phái, Tân Đoàn, Yên 

Phúc, Tú xuyên, Hữu Lê,̃ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách huyện là 

1.440 triệu đồng (mua cột điện, vật liệu xi măng, đá, cát...); vốn ngành điện 

hỗ trợ 1.545 triệu đồng  (đường dây, hỗ trợ kỹ thuật lắp dựng cột, đường dây 

và một phần nhân công); nhân nhân đóng góp, quy thành tiền là 816 triệu 

đồng (hiến đất, ngày công lao động); khối lượng đã thực hiện được là: dựng 

mới 624 cột bê tông cốt thép; hơn 25km đường dây diện, tiến độ thi công các 

công trình đến nay đã cơ bản hoàn thành. Năm 2021 dự kiến cải tạo các xã còn 

lại, nhất là tập trung ở các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 

(Điềm He, Bình phúc) và một số xã có lưới điện hạ áp nông thôn yếu nhất để 

thực hiện. UBND huyện Văn Quan đề nghị hỗ trợ từ ngân sách tỉnh: là 5.096 

triệu đồng để thực hiện đề án. 

c) Huyện Hữu Lũng 

 Hiện nay trên địa bàn huyện Hữu Lũng còn 110/721,324 Km đường dây 

chưa đảm bảo an toàn theo tiêu chí số 4 nông thôn mới. Tổng nguồn vốn để cải 

tạo khoảng 38,5 tỷ đồng.  Trong giai đoạn từ năm 2021 – 2023 ngành điện lực 

chỉ bố trí được nguồn vốn để cải tạo 45,0 Km, tương ứng với nguồn vốn 15,75 

tỷ đồng, còn lại 65,0 Km ngành điện không thể bố trí được, tương ứng với 

nguồn vốn 22,75 tỷ VNĐ. Năm 2021 UBND huyện đã bố trí 1,5 tỷ đồng từ ngân 

sách huyện cải tạo được 5,5 Km đường dây hạ thế. UBND huyện Hữu Lũng đề 

nghị hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ tiếp cải tạo đường dây hạ thế trong các 

năm là 18,2 triệu đồng. 

2. Nhận xét của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Việc đầu tư thực hiện dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia 

giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cấp 

điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 tại Quyết định số 

2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013; phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện 

nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 

1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018; Bộ Công Thương 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 (Dự án) tại Quyết định số 11815/QĐ-BCT ngày 30/10/2015 với 

quy mô: 84 TBA/5295 kVA; 28,331 km đường dây trung áp; 608,639km đường 

dây hạ áp. Dự án cấp điện cho 55 xã, 210 thôn (77 thôn trắng chưa có điện, 133 

thôn có điện một phần) thuộc 10 huyện. Tổng mức đầu tư dự án là 640,992 tỷ 

đồng (trong đó: 85% vốn NSTW: 544,843 tỷ đồng; 15% vốn đối ứng của EVN: 

96,149 tỷ đồng); Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, 

Ban Quản lý dự án (QLDA) lưới điện và Công ty Điện lực Lạng Sơn trực tiếp 

quản lý dự án. Kết quả thực hiện đến hết năm 2020, tiến độ thực hiện dự án hoàn 

thành cấp điện cho 6 xã, 21 thôn, 760 hộ tại đã triển khai đầu tư cấp điện cho 10 
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xã, 41 thôn. Dự kiến năm 2021 thực hiện tại 42 thôn (30 thôn trắng, 12 thôn có 

điện 01 phần) của 15 xã thuộc 8 huyện (Cao Lộc, Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng, 

Văn Quan, Đình Lập, Lộc Bình, Tràng Định) với 1.722 hộ được hưởng, tổng 

mức đầu tư: 165,049 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện: vốn ngân sách trung ương 

(76,031 tỷ đồng) và vốn đối ứng Công ty Điện lực Lạng Sơn. Hiện nay đã hết 

thời gian thực hiện chương trình, dự án theo quy định tại Quyết định số 

2081/QĐ-TTg, Quyết định số 1740/QĐ-TTg. Giai đoạn 2021-2025 chưa có 

quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. 

Bên cạnh các dự án cấp điện sử dụng vốn ngân sách Trung ương nêu trên, 

để đảm bảo tiêu chí nông thôn mới, một số huyện xây dựng đề án, dự án cải tạo 

lưới điện hạ áp nông thôn thực hiện theo hình thức “Nhà nước hỗ trợ vật liệu, kỹ 

thuật, nhân dân thực hiện”, nguồn vốn thực hiện chủ yếu là ngân sách huyện 

quản lý và kết hợp hỗ trợ đầu tư của ngành điện, như: Đề án Cải tạo lưới điện hạ 

áp nông thôn huyện Văn Quan, Đề án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn huyện 

Chi Lăng và dự án cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn huyện Hữu Lũng.  

Riêng đề án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn huyện Chi Lăng giai đoạn 

2018-2021 đã được UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ từ ngân sách tỉnh vào giai đoạn 

sau năm 2020 tại Công văn số 2805/VP-KTN ngày 10/7/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án cải tạo lưới điện hạ áp nông 

thôn trên địa bàn huyện Chi Lăng. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện sẽ 

không đảm bảo nguồn vốn thực hiện đề án trong trường hợp không có nguồn 

tăng thu như dự kiến trong thời gian trình, phê duyệt đề án. Nên cần sự hỗ trợ 

đầu tư từ ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện. 

- Việc triển khai thực hiện đề án góp phần thực hiện hoàn thành nông thôn 

mới trên địa bàn (hoàn thành tiêu chí điện) tuy nhiên đánh giá, xem xét riêng lẻ 

từng đề án của từng huyện sẽ mất nhiều thời gian không đánh giá được đồng bộ 

và không xác định được tổng thể nhu cầu hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh. 

Do đó cần xây dựng đề án cải tạo lưới điện (lưới điện hạ áp) nông thôn 

trên toàn tỉnh với nội dung đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu, sự cần thiết cải 

tạo nâng cấp hệ thống lưới điện hạ áp trên địa bàn toàn tỉnh (11 huyện, thành 

phố) theo tình hình thực tế của từng huyện, đề xuất nguồn vốn thực hiện phù 

hợp với khả năng cân đối ngân sách của từng huyện và có tính khả thi. Việc chủ 

trì xây dựng đề án do Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước cấp tỉnh thực hiện. 

Cơ chế thực hiện đề án: “Nhà nước hỗ trợ vật liệu, kỹ thuật, nhân dân thực 

hiện”, nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ bao gồm ngân sách cấp tỉnh quản lý và 

ngân sách cấp huyện quản lý. 

3. Đề xuất kiến nghị 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh như sau: 

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty điện lực Lạng Sơn, 

các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá tổng thể 

hiện trạng, dự báo nhu cầu Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn 11 
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huyện, thành phố; xây dựng Đề án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 6/2021. 

2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát phối hợp với Sở 

Công Thương đánh giá về hiện trạng, sự cần thiết, nhu cầu đầu tư cải tạo hệ 

thống lưới điện hạ áp của địa phương. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công Thương; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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