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BÁO CÁO
Việc triển khai các nội dung liên quan đến các dự án công
trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước chưa bàn giao cho
ngành Điện quản lý theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg của Chính phủ.
Thực hiện Thông báo số 35/TB-UBND ngày 29/01/2021 về kết luận của
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe báo cáo tình
hình thực hiện bàn giao, tiếp nhận các công trình điện trên địa bàn Tỉnh cho
ngành Điện quản lý, vận hành. Để triển khai các dự án điện được đầu tư bằng
nguồn vốn Nhà nước bàn giao cho ngành Điện quản lý; Phòng Kinh tế thành
phố báo cáo một số nội dung đã tham mưu và đề xuất một số nội dung sau:
1. Quá trình tham mưu văn bản điện đối với Dự án điện được đầu tư
bằng nguồn vốn Nhà nước nhưng chưa bàn giao cho ngành điện quản lý:
- Ngày 01/2/2021 tham mưu UBND thành phố Công văn số
212/UBND-KT ngày về báo cáo kết quả thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận các
công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn thành phố
theo Quyết định 41/2017/QĐ-TTg, Phòng Kinh tế thành phố tiếp tục có Công
văn số 46/KT ngày 24/2/2021 v/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện việc bàn
giao, tiếp nhận các công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước trên
địa bàn thành phố theo QĐ 41/2017/QĐ-TTg. Phòng Kinh tế đã có báo cáo
UBND thành phố việc báo cáo bàn giao lưới điện theo QĐ 41 nội dung chỉ có
Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo một số Dự án điện đề nghị bàn giao
nhưng không nói rõ nguyên nhân đến thời điểm này chưa bàn giao.
- Tiếp tục triển khai các Dự án điện bàn giao cho ngành điện quản lý,
phòng Kinh tế thành phố tham mưu UBND thành phố có Công văn số
1074/UBND-VP ngày 13/5/2021 v/v rà soát tổng hợp một số nội dung liên quan
đến hệ thống điện trên địa bàn thành phố. Đến ngày 18/5/2021 phòng Kinh tế
tiếp tục có Công văn số 172/KT về đôn đốc rà soát tổng hợp một số nội dung
liên quan đến hệ thống điện (đôn đốc cv 1074/UBND-VP). Qua ngày 20/5/2021
chỉ có Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo một số Dự án điện đề nghị bàn giao
nhưng không nói rõ nguyên nhân đến thời điểm này chưa bàn giao.
- Thực hiện Công văn số 673/SCT-QLNL ngày 11/5/2021 của Sở Công
Thương về việc rà soát, tổng hợp một số nội dung liên quan đến điện lực trên
địa bàn thành phố Tam Kỳ. UBND thành phố có Công văn số 1350/UBND-KT
ngày 9/6/2021 v/v báo cáo kết quả thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận các công
trình cho ngành điện quản lý. Chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn này
không có đơn vị nào báo cáo nội dung. Có báo có thì các địa phương báo cáo
không quản lý dự án đầu tư). Bên cạnh đó Công ty Điện lực Quảng Nam đã có
Công văn số 3413/ QNaPC-KT và VT ngày 20/5/2021 báo cáo các dự án điện
chưa bàn giao cho ngành điện quản lý (theo QĐ 41), trong đó có các dự án điện

Tam Kỳ chưa bàn giao, đã báo cáo sở Công Thương. Vì vậy phòng Kinh tế
không tiếp tục tham mưu UB các dự án điện chưa bàn giao vì trách trùng lặp.
Để giải quyết tiếp nội dung của các dự án điện chưa bàn giao theo quyết
định 41/2017/QĐ-TTg (để tìm nguyên nhân và biện pháp). Phòng Kinh tế thành
phố đăng ký lịch làm việc UB để giải quyết nội dung này. UBND thành phố ủy
quyền cho phòng Kinh tế chủ trì (lúc 14h00 ngày 3/6/2021 - thứ 5).
Phòng Kinh tế thấy nhiệm vụ này Phòng không chủ trì triển khai được
trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bàn giao các dự án điện
bàn giao cho ngành điện quản lý.
2. Đề nghị UBND thành phố một số nội dung sau:
2.1. Đề nghị UBND thành phố chủ trì họp mời:
+ Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Nam, Điện lực Tam Kỳ; các
phòng chức năng của thành phố: Phòng Kinh tế, phòng TC-KH, Trung tâm khai
thác quỹ đất, Ban QL các dự án khai thác quỹ đất Tam Kỳ, UBND các xã,
phường (Đính kèm các Dự án điện chưa bàn giao theo Công ty Điện lực Quảng
Nam đã có Công văn số 3413/ QNaPC-KT và VT ngày 20/5/2021).
+ Nội dung giải quyết các nội dung liên quan đến các Dự án công trình
điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước chưa bàn giao cho ngành Điện
quản lý theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg của Chính phủ (Đính kèm các Dự
án điện chưa bàn giao). Làm rõ nguyên nhân, đề xuất hướng tháo gỡ các Dự án
công trình chưa bàn giao được cho ngành điện và các dự án không rõ thuộc chủ
đầu tư nào.
2.2. Đề nghị UBND thành phố phân công cụ thể nhiệm vụ tham mưu
quản lý ngành điện:
- Phòng Kinh tế quản lý chung về ngành điện, thường xuyên tham mưu
quản lý ngành điện như: Kiểm tra và đề xuất khu vực bị lõm điện hàng năm,
điện không đảm bảo chất lượng tham mưu UBND thành phố đề xuất để ngành
điện đầu tư, phối hợp kiểm tra an toàn lưới điện trước công tơ và sau công tơ
của các hộ nhân dân, phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong ngành
điện…
- Đối với các dự án KDC, các dự án công trình hạ tầng điện…, quyết toán
công trình dự án điện (phòng Kinh tế thành phố không nắm được các nội dung
này). Phòng Kinh tế thành phố đề nghị giao cho Phòng Quản lý Đô thị chủ
trì hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư của các
dự án điện để hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán và bàn giao các hạng mục điện
cho ngành điện quản lý.
Trên đây là báo cáo của phòng Kinh tế thành phố về việc triển khai các
nội dung liên quan đến các dự án điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước
chưa bàn giao cho ngành điện quản lý. Rất mong UBND thành phố quan tâm
chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Đ/c Nguyễn Minh Nam;
- C, P CVTH VP HĐND và UBND tp;
- Lưu: VT, phương KT.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao

