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thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 

 

 Thực hiện Công văn số 2429/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân công chuẩn bị các nội dung trình HĐND 

thành phố tại kỳ họp cuối năm 2020; Kế hoạch số 394/KH-HD9ND ngày 27 

tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về tổ chức kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 – 2021. Sở Công Thương báo cáo kết quả thưc̣ hiêṇ Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, đối với nhiệm vụ “Tăng cường hiệu 

quả quản lý nhà nước về giá điện trên địa bàn thành phố, định kỳ kiểm tra việc 

tính giá bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện, đảm bảo lợi ích 

chính đáng của người tiêu dùng”. 

 1. Về công tác đảm bảo cung cấp điện 

 a) Công tác chỉ đạo, phối hợp 

 Phối hợp UBND các quận, huyện và Điện lực trên địa bàn tăng cường 

công tác tuyên truyền về sử dụng điện an toàn; tiếp tục tuyên truyền về chính 

sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. Thường xuyên kiểm tra thực 

tế và có giải pháp thu hồi các trụ điện (trung, hạ thế) tại một số tuyến đường 

(Trung tâm thương mại huyện, ....). 

 Tăng cường phối hợp quận, huyện tổ chức rà soát, thống kê số điện kế 

cụm, trụ điện và dây chằng còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông đề nghị điện 

lực đưa vào kế hoạch xóa bỏ các cụm điện kế không an toàn trên địa bàn quận, 

huyện. 

 Chỉ đạo phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng phối hợp Điện lực quận, huyện 

hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về thủ tục mua bán điện; phối hợp 

thực hiện việc gắn điện kế cho hộ sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu để phục vụ sản 

xuất đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng của địa phương; đồng thời 

tuyên truyền về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trên địa bàn; tiếp tục quan 

tâm công tác bảo vệ an toàn hành lang các tuyến điện. 

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương quy 

định về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng 

điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị 

liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ các Điện lực quận, 
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huyện trong việc thực hiện kê khai, xác định các đối tượng sử dụng điện và giám 

sát đảm bảo các đối tượng sử dụng điện được hưởng đúng giá quy định. 

 Chỉ đạo phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Điện lực quận, 

huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và Đơn vị thi công kịp để giải quyết kịp thời các 

khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai dự án điện trên địa bàn. Đặc biệt, 

phối hợp trong việc phát hoang, xác định đất công trình, đất của người dân  

trong quá trình nghiệm thu và giám sát nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công Công 

trình điện. 

 b) Chỉ đạo Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ  

Tăng cường tuyên truyền chủ trương áp đúng giá điện cho đối tượng là 

sinh viên, người lao động thuê nhà để ở. 

Tiếp tục vận động tất cả các chủ nhà cho thuê đến điện lực đăng ký định 

mức điện để thu tiền điện của hộ thuê nhà đúng giá quy định (có ban hành mẫu 

phiếu tính điện nhà trọ; mẫu 1 áp dụng Nhà trọ đăng ký tính giá điện 6 bậc (áp 

dụng phòng trọ có 4 người ở); mẫu 2 áp dụng nhà trọ đăng ký giá điện bình quân 

tính ở bậc 3). 

Chỉ đạo thực hiện theo nội dung Công văn số 988/SCT-QLNL ngày 

21/4/2020 của Sở Công Thương đồng thời phối hợp, hỗ trợ các đơn vị có liên 

quan lập danh sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm giá tiền điện cho khách hàng sử 

dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam tại Văn bản số 2828/EVN-KD ngày 21/4/2020. 

 c) Công tác kiểm tra việc chấp hành về giá và đảm bảo an toàn các tuyến 

điện 

Tổ chức kiểm tra thực tế một số tuyến điện trên địa bàn các quận, huyện có 

một số trường hợp không đảm bảo an toàn, như trụ điện nằm cặp lề đường, trụ 

bị nghiêng, dây dẫn đi qua mái nhà người dân không đảm bảo khoảng cách an 

toàn, ..., một số nơi trụ điện hạ thế còn sử dụng loại trụ sắt và trụ Bê tông đúc 

chiều cao chưa đạt chuẩn, đường dây điện đi luồng trong tán lá cây (như tre, 

xoài, dừa, chuối, ...) chưa đảm bảo khoảng cách an toàn, Sở đã nhắc nhở điện 

lực quận, huyện thực hiện phát huy đảm bảo. 

  Năm 2019, Sở Công Thương đã tiến hành 01 cuộc Kiểm tra theo kế hoạch 

và 05 cuộc kiểm tra đột xuất theo phản ảnh. Trong đó có 06 trường hợp chưa 

đảm bảo khoảng cách an toàn hàng lang lưới điện cao áp. Đoàn kiểm tra đã có 

kiến nghị các chủ đầu tư khắc phục sửa chữa, Sở Công Thương đã ban hành Kế 

hoạch số 2011/SCT-KH ngày 29 tháng 8 năm 2019 về việc tuyên truyền về giá 

bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở, quy trình cấp định mức 

điện đối với chủ nhà cho thuê trên địa bàn thành phố Cần Thơ với mục đích đảm 

bảo cho người thuê nhà được áp dụng giá điện đúng quy định, góp phần nâng 

cao nhận thức cho các chủ nhà cho thuê trong việc chấp hành các quy định về 

giá điện của Nhà nước. 
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 Kết quả kiểm tra: Qua đợt kiểm tra, nhìn chung Công ty Điện lực thành phố 

Cần Thơ thực hiện khá nghiêm túc việc tính định mức hộ sử dụng và giá bán lẻ 

điện đối với các hộ tiêu thụ điện, đặc biệt là tính định mức và giá bán lẻ đối với 

các nhà trọ cho sinh viên và người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ, đa số các chủ nhà trọ đã đăng ký định mức hộ sử dụng điện theo quy 

định, tuy nhiên vẫn còn một số chủ nhà trọ vẫn thu tiền điện chưa qua đăng ký 

định mức và thu tiền điện với giá chưa đúng theo quy định. 

Riêng năm 2020 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1372/KH-SCT 

ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Công Thương về việc Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa 

bàn thành phố và Quyết định số 93/QĐ-SCT ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Sở 

Công Thương thành phố Cần Thơ về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa 

bàn thành phố. Tuy nhiên do thực hiện Công văn số 736/TTr-TTGQKNTC1 

ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Thanh tra thành phố về việc thực hiện Nghị 

quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Sở Công Thương thông báo 

tạm dừng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện 

lực và sử dụng điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Kế hoạch số 1372/KH-

SCT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Công Thương đến các đơn vị hoạt động 

điện lực và sử dụng điện trên địa bàn thành phố. 

 2. Công tác tính giá bán điện và tình hình cung cấp điện trên địa bàn 

thành phố 

a) Về tình hình thực hiện biểu giá điện 

Triển khai thực hiện nghiêm Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 

năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện; Thông tư số 

25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2018 

quy định về thực hiện giá bán điện; Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 

2018 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ 

điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.  

Từ năm 2019 đến nay về tình hình giá điện được thực hiện biểu giá điện 

thực hiện theo:  

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 05 năm 2014 của Bộ Công 

Thương Quy định về thực hiện giá bán điện; Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 

12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2018 quy định về thực hiện 

giá bán điện. 

Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán 

điện. Theo đó giá bán điện được quy định giá theo từng nhóm khách hàng, thời 

gian và theo bậc. Trong đó giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, cụ thể như sau: 
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STT Nhóm đối tƣợng khách hàng 
Giá bán điện 

(đồng/kWh) 

4 Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt   

4.1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt   

  Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 1.678 

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.734 

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.014 

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.536 

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.834 

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.927 

4.2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước 2.461 

b) Tình hình giá bán điện 

Đến ngày 31/12/2019, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ quản lý 

375.198 khách hàng (Khách hàng 1 pha là 368.657 KH và khách hàng 3 pha là 

6.541 KH). 

Trong năm 2019, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã thực hiện lắp 

đặt 4.186 công tơ điện tử 1 pha, nâng tổng số công tơ điện tử 1 pha trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ đạt 79.120 công tơ, chiếm tỉ lệ 21,46% tổng số công tơ 1 pha 

hiện đang quản lý. Công ty đã cho thực hiện lắp đặt thay dần công tơ điện tử 1 

pha với công tơ cơ khí cho tất cả 09 quận, huyện trên địa bàn thành phố. 

c) Tình hình cung cấp điện trên địa bàn thành phố 

Trong thời gian, tình hình cung cấp điện trên địa bàn thành phố luôn đảm 

bảo liên tục, ổn định phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. Cụ thể, như sau: 

- Sản lượng điện thương phẩm tháng 10 năm 2020: ước đạt 223,99 triệu 

kWh, giảm 0,96% so với tháng trước. Lũy kế, sản lượng điện tiêu thụ: ước đạt 

2.126,59 triệu kWh, tăng 3,49% so với cùng kỳ. Sản lượng điện tiêu thụ chia 

theo ngành: Nông lâm thủy sản là 2,50%, công nghiệp xây dựng là 50,06%, 

thương nghiệp khách sạn là 7,05%, quản lý sinh hoạt là 35,45%, ngành khác 

4,94%. Sản lượng điện tiêu thụ năm 2020: ước đạt 2.579,34 triệu kWh tăng 

5,42% so với cùng kỳ.  

- Điện năng tiết kiệm tháng 10 năm 2020: ước đạt 4,97 triệu kWh tăng 

1,0% so với tháng trước . Lũy kế, điện năng tiết kiệm: ước đạt 46,59 triệu kWh, 

tăng 34,32% so cùng kỳ. Điện năng tiết kiệm chia theo ngành: Cơ quan hành 

chính sự nghiệp đạt 5, 40%, doanh nghiệp sản xuất đạt 52,11%, kinh doanh dịch 

vụ đạt 9,61%, điện sinh hoạt bậc thang đaṭ 32,87%. Sản lượng điện tiết kiệm 

năm 2020: ước đạt 56,351 triệu kWh tăng 36,84% so cùng kỳ.  

 3. Về tình hình dƣ luận xã hội đối với giá điện 
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Trong quá trình thực hiện đảm bảo hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện 

cho khách hàng kịp thời và đúng đối tượng tại Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL 

ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, UBND các quận, huyện và Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ thực 

hiện nghiêm túc về cung cấp thông tin khách hàng sử dụng điện thuộc đối tượng 

được giảm giá điện, giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Theo thông cáo báo chí của Tập đoàn Điện lực thì việc tăng giá điện thời 

gian qua là do: 

 + Đây là hiện tượng có tính quy luật thời tiết hàng năm bắt đầu chuyển 

sang nắng nóng. Đặc biệt, trong những tháng năm nay 2020 còn có một số ngày 

nắng nóng gay gắt và kéo dài ở mức trên 35 độ. Vì vậy, các hộ khách hàng sử 

dụng nhiều các thiết bị làm mát, ngoài ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học 

sinh nghỉ học dài ngày, người dân hạn chế ra đường, nhất là trong những ngày 

thực hiện giãn cách xã hội. Do dó, việc sử dụng điện sinh hoạt tăng nhiều hơn 

những năm trước đó. Đặc biệt, việc áp dụng giá điện theo bậc thang nếu hộ gia 

đình sử dụng qua bậc thang cao dẫn đến giá điện sinh hoạt tăng đột biến. 

 + Riêng tình hình dư luận của cả nước, trong thời gian qua một số khách 

hàng sử dụng điện ở các tỉnh, thành phố có phát tán hóa đơn, cước phí trên mạng 

xã hội như zalo, fabook…đã tạo ra dư luận giá điện tăng. Đặc biệt, lợi dụng sai 

phạm, thiếu sót trong khâu ghi chỉ số điện kế của một số trường hợp trong tính 

điện năng đã tạo dư luận giá điện tăng. 

 - Về giải pháp của Sở Công Thƣơng  

 Trước tình hình dư luận có liên quan đến tiền điện tăng, ngành Công 

Thương thành phố cũng đã có các giải pháp như sau: 

+ Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 1602/SCT-QLNL yêu cầu 

Công ty Điện lực thành phố báo cáo việc thực hiện giá bán điện theo Quyết định 

số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 nhằm chủ động giải quyết những dư luận người 

dân về sản lượng điện tiêu thụ tăng cao. Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Sở Công 

Thương ban hành Kế hoạch số 1372/KH-SCT về việc kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn 

thành phố trong đó có kiểm tra Công ty Điện lực thành phố, điện lực các quận, 

huyện. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19, thực hiện Công văn số 736/TTr-

TTGQKNTC1 của Thanh tra thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-

CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Sở Công Thương tạm ngưng kiểm tra, dời 

việc kiểm tra Công ty điện lực thành phố qua năm sau. 

+ Tăng cường theo dõi về tình hình chấp hành các quy định về cung cấp 

điện, thủ tục tiếp cận điện năng; kịp thời phối hợp, giải quyết các phản ánh, 

khiếu nại có liên quan đến tiền điện tăng, chỉ số điện. Trường hợp khách hàng 

nghi ngờ điện kế chạy nhanh, không đồng ý với kết quả kiểm tra, sửa chữa hoặc 

thay thế của Điện lực, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ mang điện kế sẽ tổ 

chức kiểm định độc lập, cụ thể trong 10 tháng đầu năm 2020: Sở Công Thương 
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tiếp nhận 07 trường hợp khách hàng phản ánh về công tơ điện (01 trường hợp 

yêu cầu thay điện kế mới và 06 trường hợp yêu cầu kiểm định độc lập (kết quả 

sau khi kiểm định 04 công tơ: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường và khách hàng 

đã thống nhất; 02 trường hợp còn lại chưa có kết quả kiểm định). Sở chưa ghi 

nhận trường hợp phản ánh về giá điện. 

+ Ngày 27/8/2020, Sở Công Thương có Công văn số 2117/SCT-QLNL 

yêu cầu Công ty Điện lực thành phố thực hiện nghiêm quy định về thời hạn, 

trình tự giải quyết khi nhận được yêu cầu của khách hàng, đồng thời đề nghị Ủy 

ban nhân dân các quận, huyện tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh 

nghiệp biết, thực hiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong trường hợp 

có nghi ngờ thiết bị đo đếm điện không chính xác hoặc yêu cầu bên mua điện 

xem xét lại số tiền điện phải thanh toán theo quy định, giám sát, kiểm tra các 

Điện lực quận, huyện trong việc tuân thủ quy định về thời hạn, trình tự giải 

quyết khi nhận được yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. 

+ Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Sở Công Thương có Công văn số 

2299/SCT-QLNL yêu cầu Công ty Điện lực thành phố báo cáo việc thực hiện 

giá bán điện theo quyết định số 648/QĐ-BCT. Theo báo cáo của Công ty Điện 

lực thành phố tại Văn bản số 2770/PCCT-KD ngày 14/10/2020, trong 9 tháng 

đầu năm 2020 có 950 trường hợp thắc mắc, khiếu nại về hóa đơn tiền điện tăng 

cao, tăng thêm 74 trường hợp so với 06 tháng đầu năm; các thắc mắc, khiếu nại 

này đều được điện lực kiểm tra xử lý, trong đó có 07 trường hợp khách hàng 

không thống nhất với kết quả kiểm tra của Điện lực, 07 Trường hợp này đều 

được Sở Công Thương tiến hành kiểm tra, tháo công tơ điện gửi kiểm định độc 

lập. 

 + Yêu cầu Công ty Điện lực thành phố thực hiện nghiêm các giải pháp để 

đảm bảo quyền lợi của khách hàng như: ghi đúng chỉ số công tơ đo đếm điện 

năng đã sử, tăng cường thông tin cho khách hàng lưu ý, chủ động kiểm tra việc, 

so sánh sử dụng điện của mình. 

 + Sẵn sàng bố trí đủ nhân lực và phương tiện để kiểm tra, phúc tra, đối 

soát và có giải đáp thỏa đáng cho khách hàng. Tổ chức phúc tra, báo cáo chi tiết 

số công tơ hóa đơn có mức tăng cao trên 30%. Tăng cường lực lượng để tiếp 

nhận, giải quyết kiến nghị khách hàng qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, qua 

điện thoại hotline trong thời gian cao điểm mùa khô. Khi nhận được thắc mắc, 

khiếu nại của khách hàng về hóa đơn tiền điện, trong vòng 24h điện lực phải cử 

nhân viên gặp gỡ, phối hợp cùng khách hàng kiểm tra, đối chiếu, rà soát chỉ số 

đồng hồ, lượng điện tiêu thụ trong kỳ, hóa đơn tiền điện. 

 + Tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện việc số hóa, tự động hóa việc đo chỉ 

số điện kế, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong đo chỉ số điện kế, 

thông báo, hóa đơn điện tử. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân sử 
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dụng các ứng dụng theo dõi điện kế bằng điện thoại thông minh, sử dụng hệ 

thống Tổng đài Chăm sóc khách hàng ngành Điện, qua ứng dụng SMS, 

viber, zalo, email và qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để được hỗ trợ giải quyết 

kịp thời. 

 + Về biện pháp lâu dài, Sở Công Thương sẽ tập trung tuyên truyền và đề 

nghị khách hàng, người dân cần thật sự quan tâm và thực hành tiết kiệm như: tắt 

các thiết bị điện khi không sử dụng, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công 

suất lớn, trang bị các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng, đồng thời Sở 

Công Thương đang triển khai các chương trình hành động, thúc đẩy sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực (công nghiệp, xây 

dựng, điện sinh hoạt, chiếu sáng công cộng và hành chính sự nghiệp...;) khuyến 

khích phát triển điện mặt trời trong doanh nghiệp, hộ gia đình. 

+ Hiện nay, Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu điều chỉnh bậc thang 

giá điện cho phù hợp với thực tế sử dụng điện của khách hàng. 

 4. Phƣơng hƣớng nhiệm vụ thời gian tới 

 - Tăng cưởng kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về luật Điện 

lực, đảm bảo công tác cung cấp điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 

tiếp tục thực hiện các giải pháp để rút ngắn thờ gian tiếp cận điện năng. 

 - Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành hỗ trợ Công ty Marubeni (Nhật 

Bản) sớm triển khai dự án đối với nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 và hỗ trợ các 

đơn vị Chủ đầu tư hoàn thành dự án Nhà máy nhiệt điện Ô môn 3, 4 theo quy 

hoạch điện VII. Phối hợp các ngành, địa phương và Công ty Điều hành đường 

ống Tây Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đẩy nhanh tiến độ 

triển khai dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn để phục vụ cho các nhà máy 

điện. 

 - Xây dựng và Tham mưu UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai 

đoạn 2021-2030 trên địa thành phố Cần Thơ và triển khai Quyết định số 

2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 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. 

 - Triển khai Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2020 về 

thực hiện Chương trình số 57-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ 

về thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về 

định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển đồng bộ lưới điện trung và hạ áp trên 

địa bàn thành phố đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở quy 

hoạch phát triển điện lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 

năm 2030 đã được duyệt. Đến năm 2020 phát triển đồng bộ lưới điện trung và 

hạ áp trên địa bàn thành phố đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với 

mức tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 8,0%/năm. 
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 - Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tham gia: kiểm tra công tác nghiệm 

thu hoàn thành các công trình liên quan đến đường dây và trạm biến áp trên địa 

bàn thành phố được phân cấp theo quy định; giải quyết các vướng mắc về an 

toàn điện, sử dụng điện trên địa bàn thành phố; phối hợp với UBND huyện 

Phong Điền giải quyết các vướng mắc mặt bằng thi công trên địa bàn huyện 

Phong Điền; tham mưu phê duyệt Kế hoạch kiểm tra. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 

01/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 

20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết 

kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. 

 5. Khó khăn, kiến nghị 

Do kế hoạch phân bổ vốn giai đoạn 2016-2020 không đủ theo quyết định 

phê duyệt để triển khai thực hiện toàn bộ dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện 

quốc gia của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 – 2020 của Sở Công Thương. 

Kiến nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phân bổ vốn đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 là 444,888 tỷ đồng để tiếp tục triển khai dự án. 

Trên đây là nôị dung báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Công Thương báo cáo Thường trưc̣ 

Hôị đồng nhân dân thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP, CT.02 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Toại 
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