
 

UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SCT-QLNL Gia Lai, ngày        tháng 11 năm 2020 

V/v đề xuất nhu cầu đầu tư 

cấp điện nông thôn bằng 

năng lượng tái tạo 

 

Kính gửi: 

                - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

                - Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công ty Điện lực Gia Lai. 

Thực hiện Văn bản số 3741/VP-CNXD ngày 02/11/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc đăng ký danh mục, mức vốn và chuẩn bị đầu tư dự án Cấp 

điện nông thôn trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn Chương trình “Chuyển đổi 

năng lượng bền vững Việt Nam – EU”. Theo đó, UBND tỉnh giao cho Sở Công 

Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Công ty 

Điện lực Gia Lai và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu rà soát và báo 

cáo các nội dung theo yêu cầu tại Văn bản số 8213/BCT-ĐL ngày 29/10/2020 

của Bộ Công Thương về việc đăng ký danh mục, mức vốn và chuẩn bị đầu tư dự 

án Cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn Chương trình 

“Chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam – EU”. 

Để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Công 

Thương, Sở Công Thương có ý kiến như sau: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Chủ trì, phối hợp với Điện lực địa phương thực hiện điều tra, khảo sát các 

cụm, điểm dân cư chưa có điện do nằm xa lưới điện quốc gia, không có điều kiện 

nối lưới trên địa bàn. Từ đó, đề xuất danh mục, quy mô, nhu cầu, địa điểm xây 

dựng các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện mini, năng 

lượng khác) không nối lưới cần đầu tư để cấp điện cho các cụm, điểm dân cư chưa 

có điện này (Chi tiết như Phụ lục 1 gửi kèm theo). Lập và gửi báo cáo về Sở 

Công Thương (Fax: 0269.3828240; Email: qldn.sctgl@gmail.com) trước ngày 

12/11/2020 để Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh về việc đăng ký 

nhu cầu cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. 

2. Công ty Điện lực Gia Lai: 

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Điện lực các địa phương phối hợp 

với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc đăng ký nhu cầu cấp 

điện bằng năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính: 

Theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải 

đảo giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, tổng vốn đầu tư cấp điện nông thôn bằng 

năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 71 tỷ đồng, bao gồm:  

mailto:qldn.sctgl@gmail.com


- Vốn ngân sách trung ương cấp phát: 60 tỷ đồng. 

- Vốn đối ứng của địa phương (chủ đầu tư): 11 tỷ đồng. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính có ý kiến bằng văn bản về 

việc bố trí nguồn vốn đối ứng nói trên (11 tỷ đồng) để triển khai dự án cấp điện 

nông thôn bằng năng lượng tái tạo và gửi về Sở Công Thương trước ngày 

12/11/2020, để Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

* Ghi chú: Sở Công Thương gửi kèm theo các văn bản có liên quan (Văn 

bản số 3741/VP-CNXD ngày 02/11/2020 của Văn phòng UBND tỉnh; Văn bản số 

8213/BCT-ĐL ngày 29/10/2020 của Bộ Công Thương; Quyết định số 1740/QĐ-
TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ). 

Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VP, QLNL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn binh 
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