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Căn cứ Công văn số 3166/UBND-NCTH ngày 28/11/2022 của UBND thị xã 

Vĩnh Châu về việc phân công các ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến 

kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Qua rà soát, Điện lực thị xã Vĩnh Châu báo cáo các ý kiến, kiến nghị như sau: 

 I. Tình hình khảo sát cải tạo, nâng cấp lưới điện phục vụ nuôi trồng thủy 

sản và sinh hoạt trong năm 2022: 

Căn cứ kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND Tỉnh khóa X và trước 

kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 10/6/2022 đến 

ngày 14/6/2022 theo thông báo số 66/TT-MTTQ-BTT ngày 03/6/2022. 

Sau cuộc tiếp xúc cử tri, nhận thấy có nhiều kiến nghị cử tri nằm ngoài danh 

mục Điện lực đã khảo sát để xin cấp trên bố trí nguồn vốn thực hiện trong năm 

2023, Điện lực thị xã Vĩnh Châu đã ban hành công văn số 2063/ĐLTXVC-KHKT 

ngày 30/6/2022 phối hợp với UBNB 10 xã phường để đi khảo sát lại toàn bộ các 

nhu cầu về điện của bà con cô bác, của cử tri … Kết quả khảo sát lập danh mục 

vốn: 

- Có 90 danh mục được khảo sát theo nhu cầu, theo kiến nghị và Điện lực đã 

lập danh mục vốn theo phân kỳ đầu tư với tổng số vốn là 197,241 tỷ đồng (đính 

kèm). Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư có hạn, Điện lực đã phối hợp với phòng Kinh 

tế và 10 xã phường chốt lại danh mục bức xúc nhất, đầu tư có hiệu quả nhất để trình 

cấp trên bố trí vốn đầu tư trong năm 2023 theo kế hoạch vốn dự kiến phân bổ cho 

Điện lực thị xã VĨnh Châu là 22 danh mục với số vốn là 32,6 tỷ đồng (đính kèm 

danh mục thống nhất với phòng Kinh tế và UBND 10 xã phường ngày 09/9/2022). 

II. Báo cáo các ý kiến, kiến nghị kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thị xã 

khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026: 

Căn cứ công văn số 3166/UBND-NCTH ngày 28/11/2022 của UBND thị xã 

Vĩnh Châu thì Điện lực thị xã Vĩnh Châu được phân công trả lời 23 kiến nghị liên 

quan Ngành điện, qua rà soát và đối chiếu danh mục đã khảo sát, danh mục đã 
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thống nhất với phòng Kinh tế và 10 xã phường, Điện lực thị xã Vĩnh Châu báo cáo 

như sau; 

1. Cử tri xã Lai Hòa: Kiến nghị hạ thế điện và nâng công suất gồm các 

tuyến: ấp Prey chóp - Prey chóp A từ nhà ông Tăng Hum đến giáp ranh Bạc Liêu; 

ấp Prey chóp từ hãng nước đá của ông Trầm Mậu Điền về phía bắc gần 01 km do 

khu vực này chưa có điện sử dụng; ấp Lai Hòa đề nghị hạ thế điện khu vực kinh 

ông Của; ấp Xẽo Cóc khu vực kênh ông Bẹt chạy dài trên địa bàn 03 ấp (Lai Hòa 

A- Xẽo Cóc - Hòa Hiệp); ấp Xẽo Su trên địa bàn đề nghị nâng công suất, hạ thế 

bình trạm Xẽo Su 1- Xẽo Su 2 phục vụ cho hộ dân nuôi tôm; ấp Prey chóp B tiếp 

tục đề nghị cho hộ dân vô điện sản xuất phục vụ nuôi tôm; kéo điện mới khu vực 

lộ lô 7, lô 9 của ấp; ấp Xung thum A đề nghị hạ thế điện dọc các con kênh của ấp 

(05 khu vực).  

Trả lời kiến nghị: 

Cử tri xã Lai Hòa có 08 kiến nghị, trong đó có 05 kiến nghị mới nằm ngoài 

danh mục đã ghi nhận, cụ thể như sau: 

1.1 Kiến nghị hạ thế điện và nâng công suất gồm các tuyến: ấp Prey chóp - 

Prey chóp A từ nhà ông Tăng Hum đến giáp ranh Bạc Liêu;  

1.2 Cử tri ấp Lai Hòa đề nghị hạ thế điện khu vực kinh ông Của;  

1.3 Cử tri ấp Xẻo Cóc khu vực kênh ông Bẹt chạy dài trên địa bàn 03 ấp (Lai 

Hòa A- Xẽo Cóc - Hòa Hiệp): 

Kết quả: 03 hạng mục này trong 90 danh mục đã khảo sát với UBND xã, tuy 

nhiên không nằm trong 22 danh mục bức xúc được chọn để đầu tư trong năm 2023, 

Điện lực thị xã Vĩnh Châu tranh thủ nguồn vốn từ Công ty Điện lực Sóc Trăng để 

đầu tư lưới điện khu vực trên vào các năm tiếp theo trên cơ sở đề xuất của địa 

phương. Riêng trong năm 2023 với nguồn vốn được phân bổ, UBND xã Lai Hòa 

đề xuất ưu tiên thực hiện đầu tư lưới điện khu vực Phát triển lưới điện tuyến Kênh 

KN1, xã Lai Hòa, TXVC với khối lượng: Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 

22kV dài 2,82km, xây dựng mới đường dây hạ thế 3 pha 3,36km, xây dựng mới 3 

trạm biến áp 750kVA, với kinh phí đầu tư 4,1 tỷ đồng. 

1.4 Cử tri ấp Xẽo Xu: Đề nghị nâng công suất, hạ thế bình trạm Xẻo Su 1- 

Xẽo Su 2 phục vụ cho hộ dân nuôi tôm;  

1.5 Cử tri  Ấp Prey chóp B tiếp tục đề nghị cho hộ dân vô điện sản xuất phục 

vụ nuôi tôm; kéo điện mới khu vực lộ lô 7, lô 9 của ấp;  

1.6 Cử tri Ấp Xung thum A đề nghị hạ thế điện dọc các con kênh của ấp (05 

khu vực). 

1.7 Ấp Prey chóp từ hảng nước đá của ông Trầm Mậu Điền về phía bắc gần 
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01 km do khu vực này chưa có điện sử dụng;  

1.8 Cử tri ấp Xung thum B đề nghị Điện lực Vĩnh Châu khẩn trương thay thế 

cột điện bị bể, nứt không đảm bảo an toàn người dân khu vực này. 

Kết quả: 05 hạng mục này không nằm trong 90 danh mục đã khảo sát, Điện 

lực thị xã Vĩnh Châu sẽ phối hợp cùng đại diện chính quyền địa phương khảo sát 

trong tháng 01/2023 bổ sung thêm vào danh mục chờ nguồn vốn đầu tư và tranh 

thủ nguồn vốn từ Công ty Điện lực Sóc Trăng đưa vào danh mục đầu tư lưới điện 

hàng năm trên cơ sở đề xuất của địa phương. Riêng việc kiến nghị trụ điện bị bể 

nứt sau khi khảo sát Điện lực sẽ lập phương án xử lý sớm để đảm bảo vận hành an 

toàn. 

2. Cử tri xã Vĩnh Tân: Đề nghị nâng cấp trạm điện 29 ấp Tân Hòa; kéo điện 

dọc tuyến kênh NK2, NK3 ấp Nô Puôl đến giáp ấp Nô Thum. 

Trả lời kiến nghị: 

Cử tri xã Vĩnh Tân có 03 kiến nghị, trong đó có 02 kiến nghị mới nằm ngoài 

danh mục đã ghi nhận, cụ thể như sau: 

2.1 Tuyến kênh NK3. 

Kết quả: Hạng mục này trong 90 danh mục đã khảo sát với UBND xã, tuy 

nhiên không nằm trong 22 danh mục bức xúc được chọn để đầu tư trong năm 2023, 

Điện lực thị xã Vĩnh Châu tranh thủ nguồn vốn từ Công ty Điện lực Sóc Trăng để 

đầu tư lưới điện khu vực trên vào các năm tiếp theo trên cơ sở đề xuất của địa 

phương. Riêng trong năm 2023 với nguồn vốn được phân bổ, UBND xã Vĩnh Tân 

đề xuất ưu tiên thực hiện đầu tư lưới điện khu vực Phát triển lưới điện tuyến Đê 

Biển, xã Vĩnh Tân, TXVC với khối lượng: Xây dựng mới đường dây trung thế 3 

pha 22kV dài 1,856km, xây dựng mới đường dây hạ thế 3 pha 1,315 km, xây dựng 

mới trạm biến áp 100kVA với kinh phí đầu tư 1,9 tỷ đồng. 

2.2 Tuyến kênh NK2. 

Kết quả: Hạng mục này không nằm trong 90 danh mục đã khảo sát, Điện lực 

thị xã Vĩnh Châu sẽ phối hợp cùng đại diện chính quyền địa phương khảo sát trong 

tháng 01/2023 bổ sung thêm vào danh mục chờ nguồn vốn đầu tư và tranh thủ 

nguồn vốn từ Công ty Điện lực Sóc Trăng đưa vào danh mục đầu tư lưới điện hàng 

năm trên cơ sở đề xuất của địa phương. 

2.3 Đề nghị nâng cấp trạm điện 29 ấp Tân Hòa: Do khách hàng sử dụng điện 

theo mùa vụ nuôi tôm nên xảy ra mất điện cục bộ, hiện nay đã không còn tình trạng 

trên do đã hết mùa vụ nuôi tôm. Tuy nhiên Điện lực sẽ khảo sát bố trí nguồn vốn 

sửa chữa thường xuyên để nâng cấp trạm biến áp trong Quý 1/2023 phục vụ nuôi 

tôm. 
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3. Cử tri phường Vĩnh Phước: Đề nghị kéo tuyến điện từ Wáth Pích đến 

giáp Vĩnh Tân (cử tri khóm Vĩnh Thành, Wáth Pích, Sở Tại A, Sở Tại B, Biển 

Dưới) phục vụ cho sản xuất. Hạ thế theo tuyến kênh Trà Niên khu vực xóm lá khóm 

Đai Trị.  

Cử tri phường Vĩnh Phước có 06 kiến nghị, trong đó có 02 kiến nghị mới 

nằm ngoài danh mục đã ghi nhận, cụ thể như sau: 

3.1 Các khu vực tuyến lộ dal Hữu Hồng, khóm Wath Pich, phát triển lưới 

điện tuyến Kênh Thầy Nam, khóm Sở Tại A, khóm Vĩnh Thành, Sở Tại B. 

Kết quả: Các hạng mục này trong 90 danh mục đã khảo sát với UBND 

phường. Trong đó khu vực tuyến lộ dal Hữu Hồng, khóm Wath Pich, phát triển 

lưới điện tuyến Kênh Thầy Nam, khóm Sở Tại A đã được UBND phường Vĩnh 

Phước đề xuất đầu tư trong năm 2023 với khối lượng kéo mới đường dây trung thế 

3 pha dài 1,65km, kéo mới đường dây hạ thế 3 pha dài 2km, lắp mới 02 trạm biến 

áp tổng công suất 320kVA, với kinh phí đầu tư 2,3 tỷ đồng. Riêng khu vực khóm 

Vĩnh Thành, Sở Tại B không nằm trong 22 danh mục bức xúc được chọn để đầu tư 

trong năm 2023, Điện lực thị xã Vĩnh Châu tranh thủ nguồn vốn từ Công ty Điện 

lực Sóc Trăng để đầu tư lưới điện khu vực trên vào các năm tiếp theo trên cơ sở đề 

xuất của địa phương. 

3.2 Khu vực khóm Biển Dưới; Hạ thế theo tuyến kênh Trà Niên khu vực xóm 

lá khóm Đai Trị. 

Kết quả: 02 hạng mục này không nằm trong 90 danh mục đã khảo sát, Điện 

lực thị xã Vĩnh Châu sẽ phối hợp cùng đại diện chính quyền địa phương khảo sát 

trong tháng 01/2023 bổ sung thêm vào danh mục chờ nguồn vốn đầu tư và tranh 

thủ nguồn vốn từ Công ty Điện lực Sóc Trăng đưa vào danh mục đầu tư lưới điện 

hàng năm trên cơ sở đề xuất của địa phương. 

4. Cử tri xã Vĩnh Hiệp: Kiến nghị đầu tư kéo thêm điện cặp tuyến lộ đal từ 

nhà ông Bảo Tân Thành A đến giáp Đặng Văn Đông.  

Kết quả: Hạng mục này trong 90 danh mục đã khảo sát với UBND xã đã 

được UBND xã Vĩnh Hiệp đề xuất đầu tư trong năm 2023 với khối lượng kéo mới 

đường dây trung thế 3 pha dài 1,3km, kéo mới đường dây hạ thế 3 pha dài 1,9km, 

lắp mới trạm biến áp 250kVA, kinh phí đầu tư 1,8 tỷ đồng. 

5. Cử tri phường Khánh Hòa: Đề nghị kéo điện đường bờ chỉ đỏ khóm 

Kinh Mới Đông chiều dài 3000m.  

Kết quả: Hạng mục này trong 90 danh mục đã khảo sát với UBND xã đã 

được UBND phường Khánh Hòa đề xuất đầu tư trong năm 2023 với lượng kéo mới 

đường dây trung thế 3 pha dài 1,9km, kéo mới đường dây hạ thế 3 pha dài 2,8km, 

lắp mới 02 trạm biến áp 500kVA, với kinh phí đầu tư 3,2 tỷ đồng. 
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6. Cử tri xã Hòa Đông: Kiến nghị chi nhánh điện lực thị xã quan tâm đầu 

tư nâng cấp hạ thế điện, dọc theo các tuyến lộ đal trên các tuyến kênh chưa có hạ 

thế điện phục vụ cho dân sản xuất và sinh hoạt. 

Cử tri xã Hòa Đông có 01 kiến nghị mới nằm ngoài danh mục đã ghi nhận. 

Trong năm 2022 Điện lực thị xã Vĩnh Châu đã có phối hợp cùng UBND xã 

Hòa Đông khảo sát thống kê lập danh mục để thực hiện đầu tư lưới điện hàng năm. 

Trong năm 2023 với nguồn vốn được phân bổ, UBND xã Hòa Đông đề xuất ưu 

tiên thực hiện đầu tư lưới điện khu vực Phát triển lưới điện khu vực từ Cầu Bà Ngàn 

đến Kênh Dù Hiên thuộc ấp Giầy Lăng, ấp Hòa Khởi, ấp Trà Teo, ấp Giầy Lăng, 

xã Hòa Đông đoạn từ nhà ông Mười Phước đến nhà ông Lý Văn Bình,  Kênh Cơ 

Ba từ No Tom – Thạch Sao,  với khối lượng: Xây dựng mới đường dây trung thế 3 

pha 22kV dài 2,98km, xây dựng mới đường dây hạ thế 3 pha 4,75km, xây dựng 

mới 05 trạm biến áp 890kVA, với kinh phí đầu tư 5,8 tỷ đồng.  

- Riêng các khu vực theo kiến nghị của cử tri đầu tư nâng cấp hạ thế điện, 

dọc theo các tuyến lộ đal trên các tuyến kênh chưa có hạ thế điện phục vụ cho dân 

sản xuất và sinh hoạt không nằm trong 90 danh mục đã khảo sát, Điện lực thị xã 

Vĩnh Châu sẽ phối hợp cùng đại diện chính quyền địa phương khảo sát trong tháng 

01/2023 bổ sung thêm vào danh mục chờ nguồn vốn đầu tư và tranh thủ nguồn vốn 

từ Công ty Điện lực Sóc Trăng đưa vào danh mục đầu tư lưới điện hàng năm trên 

cơ sở đề xuất của địa phương. 

7. Cử tri xã Vĩnh Hải: Kiến nghị ngành điện quan tâm hiện nay bà con thiếu 

điện sản xuất rất nhiều, nhất là các khu vực nuôi tôm, tuyến đường đê Vĩnh Thạnh 

A ra khu bến phà Trà Niên; khu vực nuôi tôm Vĩnh Thạnh B, khu vực ấp Mỹ Thanh 

còn nhiều hộ không có điện sinh hoạt. 

Cử tri xã Vĩnh Hải có 04 kiến nghị, trong đó có 01 kiến nghị mới nằm ngoài 

danh mục đã ghi nhận và 01 kiến nghị không thuộc lĩnh vực chuyên môn Ngành 

điện, cụ thể như sau: 

7.1 Khu vực Vĩnh Thạnh A. 

Kết quả: Hạng mục này trong 90 danh mục đã khảo sát với UBND xã đã 

được UBND xã Vĩnh Hải đề xuất đầu tư trong năm 2023 với lượng kéo mới đường 

dây trung thế 3 pha dài 0,8km, kéo mới đường dây hạ thế 3 pha dài 2,5km, lắp mới 

03 trạm biến áp 480kVA, với kinh phí đầu tư 3,8 tỷ đồng. 

7.2 Khu vực nuôi tôm Vĩnh Thạnh B:  

Kết quả: Điện lực đã phối hợp với UBND xã Vĩnh Hải khảo sát đồng thời 

Điện lực thị xã Vĩnh Châu có đề xuất với Công ty Điện lực Sóc Trăng đầu tư năm 

2023 (hiện tại đang chờ Công ty Điện lực Sóc Trăng phân bổ nguồn vốn). 
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7.3 Khu vực ấp Mỹ Thanh. 

Kết quả: Hạng mục này không nằm trong 90 danh mục đã khảo sát, Điện lực 

thị xã Vĩnh Châu sẽ phối hợp cùng đại diện chính quyền địa phương khảo sát trong 

tháng 01/2023 bổ sung thêm vào danh mục chờ nguồn vốn đầu tư và tranh thủ 

nguồn vốn từ Công ty Điện lực Sóc Trăng đưa vào danh mục đầu tư lưới điện hàng 

năm trên cơ sở đề xuất của địa phương. 

7.4 Kiến nghị lắp đặt hệ thống cấp nước cho bà con vì hiện nay nhiều hộ dân 

ở hai bên đường Nam Sông Hậu đến giáp khu vực xã Lạc Hòa, và nhiều hộ ở ấp 

Vĩnh Thạnh A, chưa có nước sạch sinh hoạt: Kiến nghị này không thuộc lĩnh vực 

về điện, kính chuyển Quý Cơ quan chuyển đến đơn vị chuyên môn thực hiện. 

8. Cử tri Phường 2: Kiến nghị ngành điện lực quan tâm lắp, nối đường dây 

điện Vĩnh Bình - Đai Rụng; nối thêm đường điện cho mấy hộ dân sinh sống (phía 

tây lộ đai rụng - giồng me); đầu tư đường dây điện 3 pha theo kênh sáng giữa để 

phục vụ bà con nuôi tôm.  

Cử tri phường 2 có 03 kiến nghị, trong đó có 02 kiến nghị mới nằm ngoài 

danh mục đã ghi nhận, cụ thể như sau: 

8.1 Kiến nghị ngành điện lực quan tâm lắp, nối đường dây điện Vĩnh Bình - 

Đai Rụng: Khu vực trên đã được khảo sát lập dự toán đưa vào danh mục ĐTXD 

2023, với khối lượng kéo mới đường dây trung thế 1 pha dài 0,96 km, kéo mới 

đường dây hạ thế 1 pha dài 1,554km, lắp mới 01 trạm biến áp 75   kVA, kinh phí  

1,05 tỷ đồng. 

8.2 Nối thêm đường điện cho mấy hộ dân sinh sống (phía tây lộ đai rụng - 

giồng me); Đầu tư đường dây điện 3 pha theo kênh sáng giữa để phục vụ bà con 

nuôi tôm: 02 hạng mục này không nằm trong 90 danh mục đã khảo sát, Điện lực 

thị xã Vĩnh Châu sẽ phối hợp cùng đại diện chính quyền địa phương khảo sát trong 

tháng 01/2023 bổ sung thêm vào danh mục chờ nguồn vốn đầu tư và tranh thủ 

nguồn vốn từ Công ty Điện lực Sóc Trăng đưa vào danh mục đầu tư lưới điện hàng 

năm trên cơ sở đề xuất của địa phương. 

9. Cử tri Phường 1: Kiến nghị sửa chữa cột điện Hẻm 74 khóm 3; hạ thế 

điện hẻm 210 khóm 6; hạ thế điện hẻm 244 khóm 7 đoạn nhà Ông Võ Văn Thức 

đến nhà Ông Thạch Thinh khoảng 20 hộ hiện đang sử dụng câu đuôi và không an 

toàn với người dân. 

Cử tri phường 1 có 03 kiến nghị, trong đó có 02 kiến nghị đã thực hiện hoàn 

tất, cụ thể như sau: 

9.1 Khu vực Hẻm 210 Khóm 6. 

Kết quả: Hiện tại các hộ dân đã có điện sử dụng, tuy nhiên điện kế đặt ngoài 
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trụ phần đường dây phía sau kéo về sử dụng chưa đảm bảo an toàn. Điện lực thị xã 

Vĩnh Châu đã khắc phục: Xử lý dây nhánh mất an toàn, xóa hộ câu phụ năm 2022, 

với khối lượng giải quyết gồm: Kéo mới ĐDHT dài 165m; xử lý khắc phục 08 hộ 

dân đang sử dụng điện dây nhánh kéo xa mất an toàn.  

9.2 Khu vực Hẻm 244 Khóm 7. 

Kết quả: Hiện tại các hộ dân đã có điện sử dụng, tuy nhiên điện kế đặt ngoài 

trụ phần đường dây phía sau kéo về sử dụng chưa đảm bảo an toàn. Điện lực thị xã 

Vĩnh Châu đã khắc phục: Xử lý dây nhánh mất an toàn, xóa hộ câu phụ năm 2022, 

với khối lượng giải quyết gồm: Kéo mới ĐDHT dài 450m; xử lý khắc phục 12 hộ 

dân đang sử dụng điện dây nhánh kéo xa mất an toàn.  

9.3 Riêng kiến nghị sửa chữa cột điện Hẻm 74 khóm 3: sau khi khảo sát Điện 

lực sẽ lập phương án xử lý sớm để đảm bảo vận hành an toàn. 

III. Ngoài ra, Điện lực cũng xin báo cáo thêm về tình hình thực hiện cải 

tạo, nâng cấp lưới điện phục vụ nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt trong năm 

2021, 2022: 

1. Năm 2021: 

Điện lực triển khai 03 công trình đầu tư xây dựng và 01 công trình thuộc dự 

án khác trên địa bàn thị xã với tổng vốn đầu tư năm 2021 là: 33,16 tỷ đồng nhằm 

tăng cường khả năng cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp, đảm bảo khả 

năng cung cấp điện phục vụ nhân dân địa phương. Cụ thể như sau: 

- Công trình Đầu tư xây dựng: 

+ Công trình “Cấp điện xóa hộ câu phụ có suất đầu tư dưới 8 triệu đồng trên 

địa bàn thị xã Vĩnh Châu” với tổng vốn đầu tư 0,19 tỷ đồng, cấp điện 20 hộ dân. 

Khối lượng đầu tư: Đường dây hạ thế xây dựng mới: 0,67 km. 

+ Công trình “Cải tạo, nâng cấp lưới điện phục vụ nuôi trồng thủy sản khu 

vực xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân, Vĩnh Hải, Lạc Hòa, phường 2, thị xã Vĩnh Châu” với 

tổng vốn đầu tư 14,98 tỷ đồng. Khối lượng đầu tư: Đường dây trung thế xây dựng 

mới: 7,63 km; đường dây hạ thế cải tạo, nâng cấp: 26,01 km; trạm biến áp xây dựng 

mới: 20 trạm/2.070kVA. 

+ Công trình “Cải tạo, nâng cấp lưới điện phục vụ nuôi trồng thủy sản khu 

vực xã Hòa Đông, xã Lai Hòa, phường Khánh Hòa, phường Vĩnh Phước, thị xã 

Vĩnh Châu” với tổng vốn đầu tư 14,99 tỷ đồng. Khối lượng đầu tư: Đường dây 

trung thế xây dựng mới: 8,28 km; đường dây hạ thế cải tạo, nâng cấp: 20,97 km; 

trạm biến áp xây dựng mới: 19 trạm/2.435kVA. 

- Các dự án khác: 

+ Công trình khác (Công trình ứng vốn tỉnh): Cải tạo và phát triển lưới điện 
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cấp điện cho xã nông thôn mới khu vực huyện Thạnh Trị. thị xã Ngã Năm. thị xã 

Vĩnh Châu. Khối lượng đầu tư: XDM ĐDTT 2,552 km. XDM ĐDHT 3,001km. 

Lắp mới 03 trạm biến áp với tổng dung lượng 310kVA, với vốn đầu tư là: 3 tỷ đồng 

2. Năm 2022: 

Điện lực đã tranh thủ nguồn vốn ĐTXD và SCL hàng năm và được Công ty 

phê duyệt 04 công trình với tổng vốn đầu tư năm 2022 là: 25,485 tỷ đồng, cụ thể: 

+ Công trình “ Cải tạo, nâng cấp lưới điện phục vụ nuôi trồng thủy sản khu 

vực xã Vĩnh Tân, xã Lạc Hòa, xã Vĩnh Hiệp, xã Lai Hòa, phường Vĩnh Phước, 

phường Khánh Hòa, phường 1, phường 2, thị xã Vĩnh Châu”. Khối lượng công 

trình gồm: Đường dây trung thế cải tạo nâng cấp: 2,768 km; đường dây hạ thế cải 

tạo, nâng cấp: 1,835 km; trạm biến áp: 34 trạm/6.608kVA. Tổng vốn đầu tư 9,6 tỷ 

đồng. 

+ Công trình: Nâng cấp, cải tạo và phát triển lưới điện mạch vòng tuyến 

472VC-473VCvới tổng vốn đầu tư 8 tỷ đồng. Khối lượng đầu tư: Đường dây trung 

thế cải tạo nâng cấp: 10,168 km. 

+ Công trình: Sửa chữa lưới điện khu vực thị xã Vĩnh Châu năm 2022 với 

tổng vốn đầu tư 5,035 tỷ đồng. Khối lượng đầu tư: Đường dây hạ thế sửa chữa: 

15,4 km. 

 + Công trình: Cải tạo, nâng cấpvà phát triển lưới điện phục vụ nuôi trồng 

thủy sản khu vực thị xã Vĩnh Châu; Khối lượng đầu tư: Đường dây trung thế xây 

dựng mới: 2,247 km; đường dây hạ thế cải tạo, nâng cấp: 4,121 km; nâng cấp và 

trạm biến áp xây dựng mới: 6trạm/780kVA, với tổng vốn đầu tư 2,85 tỷ đồng 

Điện lực thị xã Vĩnh Châu báo cáo đến Quý cơ quan được tường. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để kính báo); 

- Thường trực Thị Ủy TXVC (để kính báo); 

- HĐND, UBND các xã, phường (để kính báo); 

- Ban GĐ ĐL (để biết); 

- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện); 

- Lưu: VT, KD. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Kiếm 
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