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BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN MIỀN NÚI VÀ HẢI ĐẢO

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

GIAI ĐOẠN 2016 – 2020,
NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2021-2025

PHẦN 1
TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN 

MIỀN NÚI VÀ HẢI ĐẢO
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1. Đến nay, điện khí hóa nông thôn

Việt Nam luôn có những bước thay

đổi cơ bản toàn diện của ngành điện

theo định hướng của Đảng, Nhà

nước

EVN đã bán điện trực tiếp đến

9.740/10.629 xã, phường có điện, chiếm

tỷ lệ 91,6% số xã và bán điện trực tiếp

93,9% hộ dân

Có 488 doanh nghiệp, tổ chức bán điện

trực tiếp tại 889 xã, phường với hơn 1,7

triệu hộ dân do các tổ chức ngoài EVN

2. Giai đoạn 2013 - 2020: Quyết

định số 1740/QĐ-TTg của Thủ

tướng Chính phủ

Hầu hết các hộ được sử 

dụng điện

Mục tiêu đến năm 2020 hầu hết số

hộ dân nông thôn có điện, cụ thể

thực hiện cấp điện: 57 xã; Số hộ

dân được cấp điện khoảng:

1.288.900 hộ dân thuộc 2.140 thôn,

bản, chia thành 2 giai đoạn

- GĐ 2016 - 2020: Cấp điện 17 xã chưa có

điện lưới quốc gia, khoảng 1.126.800 hộ dân

thuộc 9.640 thôn, bản; khoảng 21.300 hộ dân

cấp điện từ các nguồn NLTT.

- GĐ 2013 - 2015: Cấp điện 40 xã; số hộ dân

được cấp điện từ điện lưới quốc gia khoảng:

140.800 hộ dân thuộc 2.500 thôn, bản.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư:

khoảng 28.809 tỷ đồng

24.709 tỷ

4.100 tỷ
Vốn NSTW

Vốn Chủ 

đầu tư

PHẦN 2
CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI 

VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
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STT Mục tiêu Đơn vị
Giá trị QĐ 

1740
Ghi chú

1 Số xã được cấp điện Xã 17

2 Cấp điện từ điện lưới QG Hộ 1.055.000

3 Cấp điện từ nguồn điện NLTT Hộ 21.000

4 Số thôn, bản được cấp điện Thôn, bản 9.890

5
Số trạm bơm tưới được cấp điện (13 

tỉnh ĐBSCL)
Trạm 2.727 Bổ sung

6 Tăng cường cấp điện cho 02 Huyện đảo và 03 xã đảo Bổ sung

1. Mục tiêu:

- Cơ chế huy động

vốn đầu tư Chương

trình:

25.599 tỷ 
đồng

4.517 tỷ

NSTW

Đối ứng

2. Nhu cầu vốn đầu tư của Chương trình:  30.116 tỷ đồng 

Theo giải pháp cấp điện

Theo hình thức cấp

điện

Theo giải pháp

cấp điện

Nông thôn

miền núi

Các

đảo

Lưới

điện

NLTT

28.398 1.718 28.684 1.432

=> Vốn NSTW đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

=> Vốn ODA và vốn vay ưu đãi: Theo hiệp định.

=> Vốn đối ứng: UBND các tỉnh/EVN

=> Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp phần

đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện chủ trương

Nhà nước và nhân dân cùng làm.

=> Huy động thêm các nguồn vốn xã hội hóa.

- Cơ chế NSTW tối đa 85% , đối ứng tối

thiểu 15% TMĐT
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7%

78%

10%

5%

NSTW

Vay ODA

NS ĐP

EVN

3. Phân loại vốn đầu tư: 

Vốn đầu tư

30.116 tỷ đồng

Vốn NSTW: 2.218 tỷ đồng

Vốn ODA và vốn vay ưu đãi: 

Khoảng 23.381 tỷ đồng (EU: 

2.525 tỷ đồng )

Vốn đối ứng các địa phương và

EVN: Khoảng 4.517 tỷ đồng

4. Nguyên tắc ưu tiên khi bố trí nguồn vốn

- Ưu tiên cấp điện cho các xã, đảo chưa có điện;

- Ưu tiên cấp điện cho các dự án/hạng mục đầu tư cấp bách ở các tỉnh

nghèo, chưa cân đối được ngân sách, các tỉnh biên giới, có vị trí quốc

phòng an ninh quan trọng chưa cấp điện;

- Cấp điện nhưng chưa ổn định và liên tục, các khu vực tập trung dân

cư, có suất đầu tư thấp để đạt được hiệu quả cao trong việc sử dụng vốn

cho Chương trình.
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5. Chủ đầu tư các dự án thành phần

UBND các tỉnh : 29 tỉnh/TP EVN thực hiện: 18 tỉnh/TP

- Miền Bắc gồm 15 tỉnh: Lào Cai, Yên

Bái, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên

Quang, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh

(cấp điện đảo Trần, đảo Cái Chiên và cấp

điện cho các thôn, bản), Phú Thọ, Bắc

Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh;

Bắc Cạn;

- Miền Trung gồm 08 tỉnh: Quảng Bình,

Quảng Trị (cấp điện cho đảo Cồn Cỏ và cấp

điện cho các thôn, bản), Quảng Nam, Quảng

Ngãi, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông;

- Miền Nam gồm 07 tỉnh: Bình Phước,

Bạc Liêu, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long;

Kiên Giang; Hậu Giang.

- Miền Bắc gồm 03 tỉnh:

Lai Châu, Lạng Sơn, Nghệ An;

- Miền Trung gồm 05 tỉnh:

Thừa Thiên Huế, Bình Định,

Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai;

- Miền Nam gồm 10 tỉnh:

Lâm Đồng, Bình Thuận, Tây

Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà

Mau, Long An, Bến Tre, Đồng

Tháp, Tiền Giang.

Chủ đầu tư: UBND các tỉnh (27 tỉnh/TP)

Khu vực miền Bắc

14 tỉnh gồm: 

Lai Châu, Sơn La, 

Quảng Ninh, Lào 

Cai, Yên Bái, Hòa 

Bình, Hà Giang, Cao 

Bằng, Tuyên Quang, 

Điện Biên, Phú Thọ, 

Thái Nguyên, Thanh 

Hóa, Nghệ An

Khu vực miền Trung

10 tỉnh gồm:

Gia Lai, Kon Tum, 

Đắk Lắk, Đắk Nông, 

Bình Định, Khánh

Hòa, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Quảng 

Nam, Quảng Ngãi

Khu miền Nam 

03 tỉnh gồm: 

Bạc Liêu, Trà Vinh, 

Kiên Giang

Chủ đầu tư: Do EVN thực hiện

01 tiểu dự án cấp điện đảo Bạch Long Vỹ, 

thành phố Hải Phòng
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❖ Đối với các dự án thành phần cấp

điện nông thôn, miền núi và hải đảo

từ lưới điện quốc gia và cấp điện

cho đảo Bạch Long Vỹ, sau khi dự

án hoàn thành: Giao EVN tiếp nhận

vốn, tài sản sau đầu tư, quản lý vận

hành, bán điện đến hộ gia đình và

thực hiện các trách nhiệm liên quan

đến việc tiếp nhận vốn theo các quy

định hiện hành.

❖ Đối với các dự án đầu tư cấp điện

từ nguồn năng lượng tái tạo, ngoài

lưới điện quốc gia giao UBND

Tỉnh tổ chức tổ chức quản lý vận

hành và khai thác dự án sau đầu tư.

6. Quản lý vận hành các dự án thành phần

PHẦN 3
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
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-Tham mưu trình Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 73/NQ-CP;

Thủ tướng Chính phủ ban hàn Quyết định số 1740/QĐ-TTg;

- Lập và thẩm định, trình phê duyệt CTĐT Chương trình Năng lượng - EU tài trợ không

hoàn lại; đề xuất CTĐT sử dụng vốn ODA vay ưu đãi của WB và ADB.

- Ban hành 09 Quyết định và hướng dẫn thực hiện triển khai dự án thành phần đảm bảo

đầy đủ và đúng quy định hiện hành để triển khai thực hiện

-Thỏa thuận danh mục, quy mô, vốn đầu tư cho 29 tiểu dự án do tỉnh làm chủ đầu tư;

Các văn bản về hướng dẫn điều chuyển chủ đầu tư;

- Phê duyệt CTĐT, Quyết định FS, KHLCNT các dự án do EVN làm chủ đầu tư

- Vận động huy động nguồn lực: EU không hoàn lại 108 triệu EUR cho lưới và 71 triệu

EUR cho NLTT; trình đề xuất sử dụng vốn vay ưu đãi khoảng 20.856 tỷ từ ngân hàng

WB và ADB;

- Xã hội hóa: Triển khai thí điểm 1 dự án thủy điện nhỏ cấp điện cho nhân dân và bán

điện dư thừa vào lưới điện quốc gia.

- Đề xuất triển khai Chương trình giai đoạn 2021 - 2025.

2. Kiểm tra, giám sát:

Thực hiện giám sát 22/32 Dự án được cấp vốn 

đầu tư 

1. Công tác quản lý nhà nước của cơ quan điều phối/cơ quan chủ quản

 Dự án cấp điện từ lưới điện

quốc gia:

Thực hiện bàn giao EVN tiếp

nhận, quản lý vận hành theo

Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg

của Thủ tướng Chính phủ

=> Dự án NLTT độc lập: 

Thiết kế phần mềm

quản lý vận hành quản

lý, an toàn và sử dụng

điện thanh toán tiền

điện v.v để làm cơ sở để

triển khai các dự án

điện độc lập khác.

3. Quản lý vận hành

13
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Vốn giao 
4.743 tỷ 
(18,5%)

Vốn

chưa có
kế

hoạch
20.856 tỷ

(81,5%)

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH VỐN GIAO ĐẾN NĂM 
2020

4. Vốn NSNN giao: 4.743 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 18,5% nhu cầu, trong đó:

- Vốn NSTW (vốn trong nước giao trung hạn): 2.218 tỷ đồng;

-Vốn nước ngoài (vốn ODA không hoàn lại của EU): 2.525 tỷ đồng.

5. Vốn XHH: Huy động khoảng 50 tỷ đồng.

6. Số lượng phân bổ: Có 19 tỉnh chưa được cấp vốn, 08 tỉnh được cấp vốn

dưới 20%, 16 tỉnh cấp vốn từ 20 - 50% và 05 tỉnh được cấp vốn trên 50%.

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

Nhu cầu từ 
NSTW

NSTW cấp Vốn XHH

23,381 

4,743 

50 

Biểu đồ loại vốn

- Số xã được cấp điện: 17/17 (xã)

- Số hộ dân được cấp điện từ nguồn

điện lưới: 204.120/ 1.055.000 (hộ) trên

địa bàn 3.079/ 9.890 thôn/bản thuộc

1.107/ 3.304 xã;

- Số hộ dân được cấp điện từ nguồn

điện NLTT: 617/ 21.000 (hộ).

7. Kết quả thực hiện mục tiêu

- Khu vực có suất đầu tư cao: cấp điện

bằng NLTT độc lập phù hợp với cụm

dân cư nhỏ lẻ bám đất giữ làng, vùng

biên giới

450

80

0

100

200

300

400

500

Đâu tư lưới điện (trđ/hộ) NLTT (trđ/hộ)

Biểu so sánh đầu tư lưới 

và DA NLTT Cao Bằng

- Huy động nguồn XHH

Dự án thủy điện Mận Thắng 3 thực hiện cấp điện 167 hộ dân, giảm đầu tư vốn

NSNN khoảng 12 tỷ đồng.
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Điện là nguồn động lực then chốt trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao

trình độ dân trí - văn hóa - ý tế - giáo dục, giảm nhanh nhất sự chênh lệch giữa đời

sống người dân khu vực nông thôn và thành thị và đặc biệt tăng cường an ninh -

quốc phòng biên giới và hải đảo.

8. Đánh giá về hiệu quả kinh tế - xã hội

PHẦN 4
KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

GIAI ĐOẠN 2021 -2025
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- Nhiệm vụ cụ thể

chuyển tiếp đầu tư 46

tỉnh/TP

- NQ số 973/UBTVQH14 của

UBTV Quốc hội ngày 08/7/2020

- NQ số 120/2020/QH14 của

Quốc Hội ngày 19/6/2020

Xây dựng kế hoạch đến năm

2025 hầu hết số hộ dân nông

thôn có điện đạt tiêu chí số 4

về điện

-Cấp điện khoảng 871.263 hộ dân của 6.811

thôn bản trên địa bàn 2.197 xã;

- cấp điện 2.638 trạm bơm quy mô vừa và

nhỏ 13 tỉnh ĐBSCL;

- Cấp cho các đảo còn lại: Đảo Cồn Cỏ tỉnh

Quảng Trị; Thổ Chu, An Sơn và Nam Du

tỉnh Kiên Giang; Các thôn đảo: Ninh Tân,

Ninh Đảo, Điệp Sơn, Bích Đầm tỉnh Khánh

Hòa; đang trình Thủ tướng Chính phủ xem

xét phương án cấp điện Côn Đảo.

Nhu cầu vốn: Chuyển tiếp vốn còn thiếu sang giai đoạn 2021 – 2025 là 20.856 tỷ đồng;

Đang trình Thủ tướng Chính phủ cho bổ sung cấp điện cho đảo An Sơn – Nam Du (vốn

NSTW 948 tỷ đồng), tỉnh Quảng Ninh tự bố trí vốn cấp điện đảo Cái Chiên và thôn bản

(khoảng 248 tỷ đồng), tương ứng vốn còn thiếu là 22.052 tỷ đồng; Côn Đảo (vốn NSTW

4.080 tỷ đồng), tương ứng vốn NSTW còn thiếu 26.132 tỷ đồng.

Nhu cầu vốn giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó loại vốn do tỉnh Quảng Ninh tự đầu tư) là:

25.884 tỷ đồng.

-NSNN:

+ NSTW cấp tối đa 85% Tổng mức đầu

tư: 25.884 tỷ đồng ;

+ Chủ đầu tư tối thiểu 15% Tổng mức đầu

tư: 4.568 tỷ đồng.

- Huy động các nguồn vốn xã hội hóa bằng

cơ chế chính sách đầu tư nguồn năng lượng

tái tạo tại chỗ, thực hiện đồng thời cấp điện

cho nhân dân và bán điện dư thừa vào lưới

điện quốc gia

 -

 10,000

 20,000

 30,000

Vốn NSTW Vốn đối ứng

25.884 
4.568

Cơ chế huy động vốn
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Ưu tiên tối đa sử dụng vốn NSNN: Nhu

cầu khoảng 10.842 tỷ (trong đó nhu cầu

cấp điện khoảng 411 xã biên giới và đặc

biệt khó khăn là: 5.281 tỷ; các đảo theo

Chương trình: 1.491 tỷ, Côn Đảo bổ sung:

4.080 tỷ)

- Khu vực thôn bản vùng

sâu, vùng xa, biên giới giáp

ranh, các đảo chưa có điện;

vùng xã đặc biệt khó khăn,

có yếu tố an ninh – quốc

phòng của các tỉnh

Khu vực chưa có điện, có

điện nhưng không đảm

bảo an toàn

Sử dụng nguồn NSNN theo kế hoạch

trung hạn giai đoạn 2021 – 2025: Nhu

cầu khoảng 14.642 tỷ đồng.

Khu vực nâng cấp cải tạo hệ

thống lưới điện trung, hạ thế
Sử dụng một phần nguồn NSNN theo kế

hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

Đào Phú Quốc

Đảo thổ Chu,

KIÊN GIANG

Thôn Sính Phìn Chư, 25 hộ

Xã Thượng Phùng, Mèo Vạc

1
Khu vực có tiềm năng về

NLTT: Thực hiện XHH

Thôn Bó Vài 21 hộ
Thôn Cốc Thốc 27 hộ

Xã Thượng Hà, Bảo Lạc

CAO BẰNG

Vùng không có tiềm năng 

về thủy năng và gió, mặt 

trời hạn chế => NSNN

Vùng có tiềm năng 

về NLMT và gió, 

nhưng khó huy động 

XHH=>NSNN

2
Không có tiềm năng NLTT:

Vốn NSTW, vốn đối ứng.

3 Vốn EVN cho nâng cấp cải

tạo

4 Các nguồn huy động hợp

pháp khác

Mèo Vạc, HÀ GIANG
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1. Nguyên 

nhân của 

thành công 

- Có chủ trương đúng đắn Đảng và Nhà nước: Với phương

châm “Nhà nước và nhân dân, Trung ương và Địa phương cùng

làm”;

- Sự quyết tâm của các cấp, ngành cùng cán bộ đảng viên và sự

ủng hộ đồng lòng của nhân dân;

- Sự giúp đỡ tích cực của các Tổ chức, Tổ chức tín dụng quốc tế.

2. Những 

thuận lợi, 

khó khăn, 

thách thức

- Sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước cùng các cấp, ngành

từ trung ương;

- Nước ta trở thành nước có điều kiện kinh tế phát triển, không còn

được tiếp cận các nguồn ODA ưu đãi và khu vực có suất đấu tư cao

nhất từ trước đến nay.

3. Bài học

kinh nghiệm

- Sự thành công hoàn thành cấp điện 100% xã có điện, nâng tỷ lệ lên

99,26% hộ dân tương đương 17,01 triệu hộ dân được sử dụng điện, hầu

hết các huyện đảo/xã đảo/đảo được đầu tư cấp điện. Chương trình đã

khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam về

đầu tư điện nông thôn;

- Công sức của cán bộ, Đảng viên, công nhân và các cán bộ, chuyên gia

trong các Tổ chức Tín dụng Quốc tế.

PHẦN 5

THÀNH CÔNG, NHỮNG KHÓ KHĂN THÁCH THỨC 

VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội cân đối nợ công, ưu tiên để Chính phủ

huy động các nguồn vốn vay ODA, vốn ưu đãi nước ngoài bổ sung NSTW để

thực hiện cấp phát kết hợp cho các chủ đầu tư vay lại triển khai Chương trình

3. Bộ Công Thương đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Đề xuất dự án Chương

trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo sử dụng vốn vay ưu đãi của WB khoảng 360

triệu USD (tại Văn bản số 10145/BCT-ĐL ngày 31 tháng 12 năm 2019); vốn ADB khoảng

400 triệu USD (tại Văn bản số 10144/BCT-ĐL ngày 31 tháng 12 năm 2019). Kiến nghị

Chính phủ xem xét phê duyệt nguồn vay ưu đãi này để hoàn thành mục tiêu của Chương

trình nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội

vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

PHẦN 6
MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ ĐỀ XUẤT

2. Bộ Công Thương đã hoàn thành Báo cáo chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ

ngân sách có mục tiêu của Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt

Nam – EU (SETP) với nguồn vốn ODA của EU là 121 triệu EURO, chương trình

đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định xong trong tháng 2/2021, đã trình

Chính phủ tháng 3/2021 để chuẩn bị phê duyệt và tiến tới đàm phán ký hiệp định
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