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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

 SỞ CÔNG THƯƠNG           
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-SCT 

    

Vĩnh Phúc, ngày         tháng 7  năm 2021 

 

BÁO CÁO  

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng nội dung chính sách hỗ trợ  

đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông  

trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao tại văn bản số 06-CTr/TU 

ngày 15/01/2021, số 07/CTr-UBND ngày 23/3/2021, Chương trình công tác 

năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

Sở Công thương báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống 

điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm khu vực 

nông thôn trên địa bàn tỉnh. Với những nội dung cụ thể sau: 

 

Phần thứ nhất 

THỰC TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG ĐIỆN  

CHIẾU SÁNG NÔNG THÔN HIỆN NAY 
 

 

I. HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÙNG NÔNG THÔN 

 1. Hạ tầng kỹ thuật chung ở vùng nông thôn hiện nay 

Cơ sở hạ tầng nông thôn là một trong những điều kiện cơ bản đảm bảo 

cho việc phát triển kinh tế và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. Trong 

những năm gần đây, Tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng song 

song với việc thực hiện chương trình quốc gia giảm nghèo, chương trình 135, 

Chương trình nông thôn mới…. Bên cạnh việc quan tâm đầu tư nâng cấp kết cấu 

hạ tầng khu vực đô thị, 10 năm qua, tỉnh đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, 

giải pháp cải thiện, nâng cấp kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn gắn với thực 

hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ 

thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh và cộng đồng các doanh nghiệp, đến nay, toàn tỉnh có 100% số xã 

được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 4/9 huyện, thành phố được công nhận 

đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cụ thể:  

Hạ tầng giao thông nông thôn toàn tỉnh đã cứng hóa 100% đường huyện, 

100% đường trục xã, 87% đường trục thôn, 89% đường trục thôn, ngõ xóm và 

78,5% đường giao thông nội đồng, từ nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 25 
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của HĐND tỉnh, tổng kinh phí là 484,2 tỷ đồng. Giao thông phát triển đã thúc 

đẩy kinh tế - xã hội các địa phương phát triển. 

Lưới điện nông thôn được quan tâm đầu tư đồng bộ từ nguồn vốn REII 

cùng với vốn đầu tư từ các Công ty/Hợp tác xã dịch vụ điện đầu tư vốn cải tạo, 

sửa chữa, nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp nông thôn; Tổng kinh phí thực 

hiện trên: 412 tỷ đồng; xây dựng hơn 3.125 km đường dây điện hạ thế 0,4kV, 

lắp đặt mới khoảng 250 nghìn công tơ các loại tại 105 xã trên địa bàn tỉnh, sản 

lượng tiêu thụ điện năng tăng bình quân 1,2 lần/năm, tạo động lực quan trọng 

cho phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến và ngành nghề dịch 

vụ nông nghiệp, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. 

Đối với hệ thống cống, rãnh, thoát nước: Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 về Hỗ trợ xây dựng, 

sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước 

thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc; Toàn tỉnh đã xây dựng mới được 835,598km cống rãnh, tổng kinh phí 

thực hiện là 968,398 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ  577,141 tỷ đồng và 

huy động đóng góp từ nhân dân là  391,256 tỷ đồng). 

Cơ sở hạ tầng chợ nông thôn: Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 

03/8/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về cơ chế hỗ trợ khuyến khích đầu tư xây 

dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh. Theo đó các xã đầu tư xây dựng chợ hạng III 

trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ không quá 2 tỷ đồng/chợ. Kết quả huy động vốn 

đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây mới chợ đến nay đã đầu tư xây dựng, nâng cấp 64 

chợ nông thôn, tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ 128 tỷ đồng. 

Hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông phát triển ổn định, dịch vụ đa 

dạng, chất lượng dịch vụ được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người dân và 

doanh nghiệp. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được nâng cấp và 

triển khai tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 137 UBND xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh..., 

2. Hiện trạng hạ tầng điện chiếu sáng nông thôn 

Hiện nay, hệ thống chiếu sáng nông thôn trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất 

cập, chưa đồng bộ, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan, với lưới điện 

chiếu sáng hiện nay cở vùng nông thôn hiện này thường là do người dân tự lắp 

đặt, sử dụng các loại bóng đèn sợi đốt, thủy ngân cao áp tiêu hao nhiều năng 

lượng, không chóa, mắc trực tiếp vào cột điện không có cần đèn hoặc mắc vào 

cành cây, tường rào làm hao tốn điện năng, chất lượng điện chiếu sáng kém, hệ 

thống dây điện chằng chịt như mạng nhện, không theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 

theo quy định nào, không đảm bảo mỹ quan, dễ gây mất an toàn cho người và tài 

sản, phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là trong các mùa mưa bão.  
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Qua công tác khảo sát thực tế và thu thập số liệu hệ thống điện chiếu sáng 

nông thôn từ các địa phương, kết quả như sau: 

  Tổng số km đường giao thông được cứng hóa có điện chiếu sáng trên địa 

bàn toàn tỉnh là 1.708,1 km, đạt tỷ lệ chiếu sáng là 47,6%. Đường trục xã: 418,6 

Km (đạt 42,7%); đường trục thôn, liên thôn: 687,1 Km (đạt 52,7)% và đường 

ngõ xóm: 602,4km (đạt 46,1%).  

STT   Tên đơn vị  

 Chiều dài đường GTNT có điện chiếu sáng                                                                    

(Km)                                 

 Tổng  
 Đường 

trục xã   

 Đường 

trục thôn, 

liên thôn   

 Đường 

ngõ xóm   

1 2 3=4+5+6 4 5 6 

1  Huyện Sông Lô  43,5 19,2 15,8 8,5 

2  Huyện Tam Đảo  58,1 9,6 43,5 5,0 

3  Huyện Tam Dương  299,5 81,8 133,5 84,2 

4  Huyện Vĩnh Tường  621,0 81,8 163,8 275,4 

5  Huyện Yên Lạc  352,2 43,7 174,1 134,4 

6  Huyện Bình Xuyên  94,7 8,3 62,0 24,4 

7  Huyện Lập Thạch  84,2 32,9 32,5 18,8 

8  TP. Phúc Yên  112,0 27,5 46,9 37,6 

9  TP. Vĩnh Yên  43,0 13,8 15,1 14,1 

  Cộng  1.708,1 418,6 687,1 602,4 

Trong đó: 

* Điện chiếu sáng đầu tư đảm bảo quy định: 

Tổng chiều dài đường GTNT có hệ thống điện chiếu sáng đạt chuẩn đã và 

đang đầu tư đến tháng 5 năm 2021 là 340,5 km, đạt 9,48 % tổng chiều dài đường 

GTNT đã được cứng hóa. Đường trục xã: 120,4 Km (đạt 12,3%); đường trục 

thôn, liên thôn: 138,4 Km (đạt 10,6)% và đường ngõ xóm: 81,7km (đạt 6,3%). 

Đến hết năm 2020, tổng kinh phí đầu tư từ nguồn vốn nhà nước đầu tư cho hệ 

thống điện chiếu sáng vùng nông thôn ước khoảng trên 300 tỷ đồng.  

Chi tiết khối lượng đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn 

xã của các huyện, thành phố như sau: 
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STT   Tên đơn vị  

 Chiều dài đường GTNT có Hệ thống điện 

chiếu sáng đạt chuẩn (Km)       

 Tổng   
 Đường 

trục xã   

 Đường 

trục thôn, 

liên thôn   

 Đường ngõ 

xóm   

1 2 3=4+5+6 4 5 6 

1 Huyện Sông Lô 1,0 1,0 - - 

2 Huyện Tam Đảo 13,6 7,6 6,0 - 

3 Huyện Tam Dương 37,0 9,4 8,4 19,2 

4 Huyện Vĩnh Tường 97,1 29,8 35,5 31,8 

5 Huyện Yên Lạc 63,5 33,6 22,0 8,0 

6 Huyện Bình Xuyên 65,6 7,7 49,2 8,6 

7 Huyện Lập Thạch 4,0 4,0 - - 

8 TP. Phúc Yên 15,7 13,5 2,2 - 

9 TP. Vĩnh Yên 43,0 13,8 15,1 14,1 

 Cộng 340,5 120,4 138,4 81,7 
 

     

Hình ảnh minh họa. 

Các tuyến đường tỉnh, đường huyện đi qua địa bàn xã và các tuyến đường 

liên xã, đường trục xã việc đầu tư đảm bảo và tuân theo các quy định của nhà 

nước về đầu tư xây dựng cơ bản; hệ thống điện chiếu sáng cơ bản đảm bảo theo 

quy định, quy chuẩn, đảm bảo về mặt mỹ quan đô thị. 

Công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, thanh toán tiền điện hàng 

tháng đối với các công trình điện chiếu sáng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước được ngân sách nhà nước đảm bảo 100% kinh phí để thực hiện duy 

trì. 

* Điện chiếu sáng do nhân dân đóng góp, tự lắp đặt. 

Tổng chiều dài đường GTNT có điện chiếu sáng do người dân tự lắp đặt là 

1.367,6 km, đạt 38,1 % tổng chiều dài đường GTNT đã được cứng hóa. Đường 
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trục xã: 298,2Km (đạt 30,4%); đường trục thôn, liên thôn: 548,8 Km (đạt 

42,1%) và đường ngõ xóm: 520,6km (đạt 39,9%). Kính phí đầu tư không xác 

định được. Số liệu cụ thể từ các huyện, thành phố như sau: 

STT   Tên đơn vị  

 Chiều dài đường GTNT có điện chiếu sáng do 

người dân tự lắp đặt (Km)                                 

 Tổng   
 Đường 

trục xã   

 Đường 

trục thôn, 

liên thôn   

 Đường 

ngõ xóm   

1 2 3=4+5+6 4 5 6 

     1   Huyện Sông Lô  42,5  18,2            15,8           8,5  

     2   Huyện Tam Đảo  44,5  2,0            37,5           5,0  

     3   Huyện Tam Dương  262,5  72,4          125,1         65,0  

     4   Huyện Vĩnh Tường  523,9  152,0          128,3       243,6  

     5   Huyện Yên Lạc  288,7  10,1          152,1       126,4  

     6   Huyện Bình Xuyên  29,1  0,6            12,7         15,8  

     7   Huyện Lập Thạch  80,2  28,9            32,5         18,8  

     8   TP. Phúc Yên  96,3  14,0            44,7         37,6  

     9   TP. Vĩnh Yên  -    -                  -               -    

   Cộng  1.367,6  298,2          548,8       520,6  

- Công tác đầu tư, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng là tự phát, chủ yếu 

do người dân tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc huy động được từ một vài tổ 

chức, doanh nghiệp trên địa bàn, kinh phí hạn chế dẫn đến việc đầu tư sôi đỗ, 

mỗi ngõ xóm một kiểu, ngõ có, ngõ không, có ngõ chỉ có 1, 2 bóng đèn…, chất 

lượng điện chiếu sáng kém, hệ thống dây điện chằng chịt như mạng nhện, không 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định nào. 

   

Hình ảnh minh họa  
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Để có ánh sáng phục vụ cho việc đi lại vào ban đêm, người dân địa 

phương đã tự lắp đặt những bóng đèn compact, bóng sợi đốt vào cột điện, treo 

trên các trụ cột ven đường, có trường hợp cắm trực tiếp vào tường nhà, đấu 

ngang tắt trên đường dây, không theo quy định nào. 

   

Hình ảnh minh họa  

- Công tác quản lý vận hành: Đối với đường điện chiếu sáng ở thôn, tổ 

liên gia do người dân tự đóng góp để xây dựng…., các chi phí quản lý, vận 

hành, tiền điện thắp sáng, các chi phí này do người dân tự đóng góp, chi trả toàn 

bộ. Công tác quản lý vận hành lưới điện chiếu sáng nông do người dân tự lắp đặt 

mỗi nơi một kiều, có nơi giao cho các tổ điện của hợp tác xã điện trên địa bàn 

quản lý vận hành, có nơi bà con tự quản, giao cho một hộ gia đình trong ngõ 

hàng ngày bật, tắt điện và thu tiền điện của các hộ trong ngõ, xóm. Qua khảo sát, 

nắm bắt thực tế thấy chi phí chi trả tiền điện hàng tháng trung bình 01 hộ dân tại 

các xã trên địa bàn tỉnh: 8.000-10.000 đồng/tháng. 

III. Những hạn chế, bất cập về chiếu sáng nông thôn hiện nay 

1. Hạn chế, bất cập 

(1) Quy hoạch liên quan đến chiếu sáng chưa được quan tâm đúng mức - 

Quy hoạch nông thôn mới được phê duyệt nhưng nội dung chiếu sáng không 

được quan tâm đưa vào Quy hoạch. Chưa có hướng dẫn cụ thể về nội dung quy 

hoạch chiếu sáng nông thôn. 

(2) Đầu tư cho hệ thống chiếu sáng nông thôn chưa được quan tâm đúng 

mức so với sự phát triển kinh tế xã hội và tốc độ đô thị hoá. Số km đường giao 

thông nông thôn toàn tỉnh được cứng hóa nhưng chưa có điện chiếu sáng theo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn còn rất lớn (3.250,4 km), chiếm đến 90%. Đặc biệt những 

vùng miền núi, điều kiện còn gặp nhiều khó khăn còn chưa có hệ thống chiếu 

sáng giao thông. 
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(3) Hệ thống chiếu sáng hiện có chủ yếu do người dân tự trang bị không 

đảm bảo an toàn kỹ thuật, không đồng bộ với hệ thống lưới điện, không đáp ứng 

yêu cầu mỹ quan đô thị, chất lượng chiếu sáng nhiều nơi không đảm bảo…, 

người đi lại vào buổi đêm gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến hạn chế phát triển kinh 

tế, không đảm bảo an ninh trật tự, đời sống tinh thần, tập tục văn hóa của người 

dân bị hạn chế. 

 (4) Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước để đầu tư cho hệ thống điện 

chiếu sáng nông thôn còn rất hạn chế, do nhà nước chưa có cơ chế, chính sách 

hỗ trợ đầu tư. 

(5) Một số nơi đã được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng nhưng chưa có sự 

thống nhất, gây mất mỹ quan, không đảm bảo an toàn, khả năng chiếu sáng còn 

kém, gây khó khăn cho công tác quản lý, duy tu sửa chữa cũng như quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 

2. Nguyên nhân 

* Về chủ quan:  

- Trong giai đoạn 2011-2020, nguồn vốn đầu tư toàn xã hội phải tập trung 

cho việc đầu tư các công trình, dự án để phục vụ mục tiêu về đích nông thôn 

mới theo đúng kế hoạch. Việc dành nguồn vốn để đầu tư cho hệ thống chiếu 

sáng chưa được nhiều địa phương quan tâm. 

- Nhận thức về việc đầu tư hệ thống chiếu sáng nông thôn để phục vụ mục 

đích an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của hầu hết các địa 

phương còn hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức. 

- Việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, xây hệ thống chiếu 

sáng ở vùng nông thôn là rất khó khăn, vì các nhiệm vụ này không mang lại lợi 

ích và hiệu quả kinh tế cho các nhà đầu tư. 

* Về Khách quan: 

Nhà nước chưa có những cơ chế, chính sách để hỗ trợ các xã trong việc 

đầu tư hệ thống chiếu sáng tại các vùng nông thôn. Công tác xã hội hóa thu hút 

đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng ở vùng nông thôn rất khó khăn, không thực 

hiện được vì không đem lại lợi ích về mặt kinh tế cho các nhà đầu tư.  

IV. Sự cần thiết đầu tư đối với chiếu sáng nông thôn hiện nay 

Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới. Diện mạo nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc thật sự đổi mới, đời sống vật chất 

và tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt. Đây là kết quả cố gắng của 

toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp Trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự nỗ 

lực của toàn bộ nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Người dân đã tự đóng góp bằng sức 

người, sức của cùng đưa Vĩnh Phúc chở thành điểm sáng trong xây dựng nông 

thôn mới của toàn quốc. Bên cạnh những thành tựu đạt được của giai đoạn 

2011-2020 về hạ tầng nông thôn, vẫn còn những vấn đề cần phải được quan tâm 
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hỗ trợ các địa phương nhằm tiếp tục duy trì, cải thiện và đảm bảo an sinh xã hội 

góp phần phát triển kinh tế xã hội. 

Hiện nay, hệ thống chiếu sáng nông thôn còn chưa đồng bộ, chưa đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật, tình trạng đầu tư hệ thống chiếu sáng còn tự phát do người 

dân tự nguyện đóng góp để lắp đặt, không theo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy 

định, hệ thống dây điện chằng chịt như mạng nhện, không đảm bảo mỹ quan và 

dễ gây mất an toàn về tài sản và con người, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Công 

tác xã hội hóa để đầu tư hệ thống chiếu sáng nông thôn một cách đồng bộ gặp 

rất nhiều khó khăn và hầu như không thực hiện được.   

Nếu hệ thống chiếu sáng giao thông nông thôn được quan tâm thì vấn đề an 

toàn giao thông đi lại trong ban đêm, an ninh trật tự, hạn chế tệ nạn xã hội và đời 

sống tinh thần, văn hóa, phát triển kinh tế của người dân sẽ được nâng cao hơn.  

Nhu cầu điện chiếu sáng hiện nay để phục vụ phát triển kinh tế ban đêm ở 

các vùng nông thôn cũng rất cần thiết, vì hiện nay các loại hình kinh doanh dịch 

vụ, sản xuất có xu hướng ngày càng phát triển và nhộn nhịp vào ban đêm. 

Việc đầu tư hệ thống chiếu sáng bài bản, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật 

giúp đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện đường ngõ xóm không có vỉa 

hè, tăng thêm vẻ đẹp của các khu dân cư vùng nông thôn, thuận lợi cho công tác 

quản lý vận hành. 

Tại Thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, thị trấn các huyện hệ thống chiếu 

sáng cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, được nhà nước quan tâm 

đầu tư về hạ tầng, đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo mỹ quan đô thị, 

nhân dân có nhiều cơ hội tiếp cận với những dịch vụ tiện nghi, hiện đại… 

Vì vậy, để giải quyết những vấn đề bất cập của hệ thống chiếu sáng nông 

thôn, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời thực hiện thắng lợi các khâu đột phá trongNghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 là “đẩy mạnh phát triển đô thị cùng với 

xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo sự chuyển biến cơ bản về diện mạo, chất 

lượng đô thị, nông thôn tỉnh trong 5 năm tới. Xây dựng nông thôn mới nâng cao 

theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, văn hóa, xã hội”cần thiết phải 

ban hành một cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu 

sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm khu vực nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. 

 

Phần thứ hai 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG  

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHIẾU 

SÁNG KHU VỰC NÔNG THÔN 

 

Từ việc phân tích hiện trạng hạ tầng kỹ thuật vùng nông thôn (trong đó 

các hạ tầng chiếu sáng nông thôn), những tồn tại, bất cập, sự cần thiết đầu tư hệ 
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thống chiếu sáng nông thôn hiện na, Sở Công thương đề xuất ban hành một cơ 

chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng trong khu dân cư 

khu vực nông thôn, với một số nội dung chủ yếu sau: 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm 

Nhà nước và nhân dân cùng thống nhất, đồng thuận xây dựng hệ thống 

điện chiếu sáng nông thôn, tranh thủ các nguồn lực có sẵn từ địa phương, các 

nguồn lực huy động hợp pháp khác để xã hội hóa công tác đầu tư xây dựng hệ 

thống chiếu sáng nông thôn. 

Việc xây dựng hệ thống chiếu sáng phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, 

thống nhất và phù hợp với quy định của Luật đầu tư, Luật ngân sách nhà nước và 

các văn bản pháp lý liên quan khác. 

Giải quyết được những vấn đề bất cập đối với hệ thống chiếu sáng đường 

giao thông nông thôn hiện nay; đảm bảo an sinh xã hội, tạo diện mạo nông thôn 

và góp phần phát triển kinh tế vùng nông thôn của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhà nước cùng các thành phần kinh tế 

- xã hội và nhân dân chung tay thực hiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

vùng nông thôn.  

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Ban hành một cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống điện 

chiếu sáng đường trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ, xóm khu vực nông thôn. Tạo 

khung pháp lý để khuyến khích, hỗ trợ các xã xây dựng hệ thống điện chiếu 

sáng nông thôn, đảm bảo hạ tầng kinh tế - xã hội giữa các vùng đô thị và nông 

thôn. Giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, đồng thời tạo mỹ quan đô thị đồng 

bộ và hiện đại, phấn đấu đưa tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị loại I vào năm 

2030; Cần xác định rõ nguồn lực để thực hiện chính sách.  

Tạo đòn bẩy, khuyến khích mọi nguồn lực xã hội cùng chung tay với nhà 

nước để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nông thôn ngày càng khang trang, 

hiện đại, giảm chi phí ngân sách nhà nước mức ở mức tối đa.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Giai đoạn 2021-2025 đạt 70% số km đường giao thông đường trục xã, 

trục thôn, liên thôn, ngõ xóm (trong khu dân cư) có điện chiếu sáng đạt chuẩn 

theo quy định. 

3. Định hướng  

- Nhà nước cần xây dựng một chính sách cụ thể để tạo nguồn lực đầu tư 

hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định. 
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- Thu hút, tranh thủ mọi nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực trong nhân dân 

nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể trên. 

II. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG 

CHÍNH SÁCH 

1. Nội dung chính sách 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí; ngân sách địa phương, nhân dân 

đóng góp… đảm bảo phần kinh phí còn lại để thực hiện xây dựng hệ thống điện 

chiếu sáng đường trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ, xóm (trong khu dân cư) cho 

các xã khu vực nông thôn đảm bảo hạ tầng kinh tế - xã hội giữa các vùng đô thị 

và nông thôn. Giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, đồng thời tạo mỹ quan đô 

thị đồng bộ và hiện đại, phấn đấu đưa tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị loại I vào 

năm 2030. 

2. Phạm vi điều chỉnh 

Các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

3. Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ 

- Chỉ hỗ trợ các xã nông thôn đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng  

trên các đường trục thôn, liên thôn, ngõ, xóm (trong khu dân cư) đã được cứng 

hóa bê tông nhưng chưa có hệ thống chiếu sáng hoặc có hệ thống điện chiếu 

sáng nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn điện. 

- Việc triển khai chính sách phải được đồng thuận trong nhân dân, công 

khai, minh bạch, dân chủ và chỉ thực hiện khi có sự đồng thuận cao của nhân 

dân trong việc người dân tự quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng định kỳ và chi 

trả tiền điện thắp sáng hàng tháng. 

- Địa phương phải cam kết tự cân đối nguồn lực để thực hiện đầu tư xây 

dựng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường trục xã trên địa bàn. 

III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Nhu cầu đầu tư. 

Từ nhu cầu đề xuất của UBND các huyện, thành phố; kết quả khảo sát, 

tổng hợp báo cáo về số liệu, dữ liệu hệ thống điện chiếu sáng thực tế tại các 

vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: 

1.1. Tổng số km đường giao thông nông thôn (Đường trục xã, trục thôn và 

đường ngõ xóm) toàn tỉnh được cứng hóa chưa có điện chiếu sáng theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn là: 3.250,4. Trong đó: 

+ Đường trục xã: 859,5 km. 

+ Đường trục thôn, liên thôn: 1.166,3 km. 

+ Đường ngõ, xóm: 1.224,6 km 
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STT Tên đơn vị 

Chiều dài hiện trạng đường GTNT đã được cứng 
hóa (Km) 

Tổng 
Đường 
trục xã 

Đường 
trục thôn, 
liên thôn 

Đường 
ngõ 
xóm 

Ghi 
chú 

1 2 3=4+5+6 4 5 6  

1 Huyện Sông Lô 724,0 247,7 222,6 253,7  

2 Huyện Tam Đảo 322,0 113,0 162,0 47,0  

3 Huyện Tam Dương 379,6 107,6 141,0 131,0  

4 Huyện Vĩnh Tường 623,1 181,8 165,9 275,4  

5 Huyện Yên Lạc 456,8 91,7 202,1 163,0  

6 Huyện Bình Xuyên 223,3 27,3 101,9 94,0  

7 Huyện Lập Thạch 707,2 169,5 247,2 290,5  

8 TP. Phúc Yên 112,0 27,5 46,9 37,6  

9 TP. Vĩnh Yên 43,0 13,8 15,1 14,1  

 Cộng 3.590,9 979,9 1.304,7 1.306,3  

1.2. Nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường GTNT của 

các địa phương, giai đoạn 2021-2025 là 2.513,5km.  

Trong đó: 

+ Đường trục xã: 759,7 km.  

+ Đường trục thôn, liên thôn: 887,8 km. 

+ Đường ngõ xóm: 876,1 km.  

ST
T 

Tên huyện,                  
thành phố 

Nhu cầu đầu tư Hệ thống điện chiếu sáng 
đường GTNT đã được cứng hóa giai đoạn 

2021-2025 (Km) Ghi 
chú 

Tổng 
Đường 
trục xã 

Đường 
trục thôn, 
liên thôn 

Đường 
ngõ xóm 

 1 2=3+4+5 3 4 5  

1 Huyện Sông Lô 400,0 200,0 100,0 100,0  

2 Huyện Tam Đảo 203,0 87,0 86,0 30,0  

3 Huyện Tam Dương 200,0 80,0 100,0 20,0  

4 Huyện Vĩnh Tường 523,9 152,0 128,3 243 ,6  

5 Huyện Yên Lạc 394,2 59,1 180,1 155,0  

6 Huyện Bình Xuyên 158,1 20,0 52,7 85,4  

7 TP. Phúc Yên 96,3 14,0 44,7 37,6  

8 Huyện Lập Thạch 538,0 147,6 186,0 204,4  

9 TP. Vĩnh Yên - - - -  

 Cộng 2.513,6 759,7 877,8 876,1  
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2. Giải pháp kỹ thuật và dự toán:  

Căn cứ Đề án Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông 

trục xã, thôn, liên thôn thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 392/TB-

SXD-QLNĐ&HT ngày 16/7/2021.  

2.1. Mẫu số 1: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường 

giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột 

thép liền cần. 

a. Giải pháp kỹ thuật: 

Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng bằng cột thép tròn côn liền cần đơn. 

Cáp được chôn ngầm trong đất trong ống nhựa gân xoắn HDPE f65/50, khoảng 

cách trung bình các cột từ 35m đến 40m. 

Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:  

- Rãnh cáp ngầm: Sử dựng 3 loại rãnh cáp: 

+ Rãnh cáp trên nền bê tông: Chiều rộng đáy trên 0,4m và đáy dưới 0,4m, 

sâu 0,7m. Cáp được luồn trong Ống nhựa siêu bền HDPE f65/50.  

+ Rãnh cáp trên nền đất: Chiều rộng đáy trên 0,5m và đáy dưới 0,3m, sâu 

0,7m. Cáp được luồn trong Ống nhựa siêu bền HDPE f65.  

+ Rãnh cáp qua đường: Chiều rộng đáy trên 0,4m và đáy dưới 0,4m, sâu 

0,7m. Qua đường cáp được đặt trong ống nhựa và luồn ống thép mạ kẽm D76.  

- Móng cột:bằng BTCT M200# đá 1x2. 

- Cột đèn: Sử dụng cột thép mạ kẽm  liền cần đơn cao 8m, dày 3,5mm 

(mạ kẽm nhúng nóng) độ vươn cần 1,5m. 

- Khung móng: Sử dụng loại khung móng (cho cột 8m): 

M24*300*300*675. 

- Bộ đèn: Đèn đường sử dụng đèn Led có dải công suất từ  50W đến 

80Wquang thông 1.00lm/1W. nhiệt độ màu 5000K, IP66. 

- Cáp điện: 

+ Cáp nguồn cáp cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp điện lực hạ thế đi ngầm 

Cu/PVC/DSTA/XLPE/PVC 0,6k/1kV 3x25+1x16mm2. 

+ Cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp điện lực hạ thế đi ngầm 

Cu/PVC/DSTA/XLPE/PVC 0,6k/1kV 4x16mm2. 

+ Dây lên đèn: Sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC/PVC 2x1,5 mm-

0,6/1kV. 

- Điều khiển chiếu sáng:  

http://dhtech.com.vn/den-duong-led-oem-philips-brp-01b-100w-1438.htm
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+ Sử dụng Tủ điều khiển chiếu sáng tự động 3 pha 100A đảm bảo điều 

khiển theo chế độ của hệ thống chiếu sáng hiện có và cục bộ khu vực theo rơ le 

thời gian đặt trong tủ điều khiển.  

+ Chế độ điều khiển: Chế độ buối tối: Vận hành 100% số đèn; Mùa hè: 

Từ 18h30 đến 24h; Mùa đông: Từ 18h đến 24h; Chế độ đêm khuya: Vận hành 

2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau. 

- Hệ thống an toàn nối đất: 

Hệ thống nối đất an toàn dùng cọc thanh kết hợp. Cọc tiếp đất dùng cọc 

thép L63x63x6  dài 2,5 mét, thanh nối ngang dùng thép dẹt mạ kẽm 30x4 chôn 

sâu 0,8 mét so với cốt vỉa hè. Liên kết các cọc tiếp địa bằng một sợi đồng bện 

M10 kéo về hệ thống nối đất của tủ điện. Điện trở nối đất yêu cầu RĐ 4 Ω. 

- Cấp nguồn: 

Hệ thống chiếu sáng được lấy nguồn từ lưới điện hạ thế hiện có trên địa 

bàn các xã do các đơn vị bán lẻ điện quản lý và vận hành. Các tủ điều khiển 

chiếu sáng được bố trí thuận tiện, gần các Trạm biến áp để đảm bảo nguồn điện 

cung cấp cho hệ thống chiếu sáng.  

b. Dự toán:                  Đơn vị tính: Đồng 

 

Mẫu số 1:  

Tổng chi phí xây dựng cho 1km hệ thống điện 

chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục 

thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới 

trên cột thép liền cần 

1Km 1.080.776.000 

 Trong đó:    

1 Chi phí trực tiếp  848.180.062 

 - Chi phí vật liệu  712.182.124 

 - Chi phí nhân công  100.759.729 

 - Chi phí máy thi công  35.238.209 

2 Chi phí gián tiếp  83.121.646 

3 Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước  51.221.594 

4 Chi phí VAT  98.252.330 

c. Đánh giá lựa chọn giải pháp thiết kế 

- Ưu điểm: 

+ Đảm bảo về mặt mỹ quan, hiện đại, không bị lạc hậu trong khoảng thời 

gian dài. 

+ Hệ thống độc lập, không phụ thuộc vào tài sản lưới điện 0,4kV hiện có 

của ngành điện, các doanh nghiệp, hợp tác dịch vụ điện, thuận lợi cho việc quản 

lý, vận hành sau đầu tư. 

- Nhược điểm: 
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+ Chi phí đầu tư rất lớn, tốn kém ngân sách Nhà nước. 

+ Nếu xây dựng thêm hệ thống điện chiếu sáng (chồng cột mới) sẽ chiếm 

dụng diện tích lòng đường, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. 

Hiện trạng đường giao thông ở các xã vùng nông thôn hiện nay rất chật hẹp, mặt 

cắt đường chỉ khoảng từ 4-5m; trên đường đã có một số hạ tầng khác như đường 

điện, rãnh thoát nước…  

+ Công tác xây dựng nhà cửa ở vùng nông thôn không theo quy hoạch 

hay một quy định nào nên rất khó khăn để tạo sự đồng độ giữa các công trình hạ 

tầng của nhà nước với công trình nhà dân.   

2.2. Mẫu số 2: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường 

giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột bê 

tông ly tâm. 

a. Giải pháp kỹ thuật: 

- Thiết kế điện chiếu sáng cột bê tông ly tâm. Cáp điện chiếu sáng đi trên 

không giữa các cột bê tông ly tâm xây dựng mới và được cố định bằng hệ thống 

phụ kiện phù hợp, khoảng cách trung bình các cột từ 35m đến 40m. 

Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:  

- Móng cột: Bê tông mác 150 đúc tại chỗ. 

- Cột đèn: Sử dụng cột bê tông ly tâm NPC.I-8,5-190-4,3. Cột được sản 

xuất đảm bảo TCVN 5847:2016. 

- Bộ đèn: Đèn đường sử dụng đèn Led có dải công suất từ  50W đến 80W 

quang thông 1.00lm/1W. nhiệt độ màu 5000K, IP66. 

- Cần đèn: Sử dụng cần đèn làm bằng ống thép mạ kẽm nhúng nóng 

Ф60x3 cao 1,2 đến 1,8m; độ vươn cần tối đa 0,75m. 

- Cáp điện: 

+ Cáp nguồn cáp cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn 

AL/XLPE 4x35mm2. 

+ Cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x25mm2. 

+ Dây lên đèn: Sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC2x1,5 mm-0,6/1kV. 

- Điều khiển chiếu sáng:  

+ Sử dụng Tủ điều khiển chiếu sáng tự động 3 pha 100A đảm bảo điều 

khiển theo chế độ của hệ thống chiếu sáng hiện có và cục bộ khu vực theo rơ le 

thời gian đặt trong tủ điều khiển.  

+ Chế độ điều khiển: Chế độ buối tối: Vận hành 100% số đèn; Mùa hè: 

Từ 18h30 đến 24h; Mùa đông: Từ 18h đến 24h; Chế độ đêm khuya: Vận hành 

2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau. 

- Hệ thống an toàn nối đất: 

http://dhtech.com.vn/den-duong-led-oem-philips-brp-01b-100w-1438.htm
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Hệ thống an toàn nối đất được tiếp đất lặp lại bằng 4 cọc thép L63x63x6 

dài 2,5 mét, thanh nối ngang dùng thép dẹt mạ kẽm 30x4 chôn sâu 0,8 mét so 

với cốt vỉa hè (cứ 300m đến 500m đặt 01 bộ tiếp địa). Điện trở nối đất đảm bảo 

RĐ  30Ω. 

- Cấp nguồn: 

Hệ thống chiếu sáng được lấy nguồn từ lưới điện hạ thế hiện có trên địa 

bàn các xã do các đơn vị bán lẻ điện quản lý và vận hành. Các tủ điều khiển 

chiếu sáng được bố trí thuận tiện, gần các Trạm biến áp để đảm bảo nguồn điện 

cung cấp cho hệ thống chiếu sáng.  

b. Dự toán:        Đơn vị tính: Đồng 

 

Mẫu số 2:  

Tổng chi phí xây dựng cho 1km hệ thống 

điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, 

trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng 

mới trên cột bê tông ly tâm 

1Km 616.064.000 

 Trong đó:   

1 Chi phí trực tiếp  483.479.729 

 - Chi phí vật liệu  392.730.824 

 - Chi phí nhân công  49.720.054 

 - Chi phí máy thi công  41.028.851 

2 Chi phí gián tiếp  47.381.014 

3 Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước  29.197.341 

4 Chi phí VAT  56.005.808 

c. Đánh giá lựa chọn giải pháp thiết kế 

- Ưu điểm: 

+ Đảm bảo về mặt mỹ quan.  

+ Thuận lợi cho các khu tái định cư, giãn dân khi chưa có hệ thống điện 

0,4kV, có thể lắp đặt thêm đường dây 0,4kV trên hệ thống cột điện chiếu sáng 

này để cấp điện sinh hoạt cho nhân dân, không cần xây dựng thêm hệ thống cột 

điện 0,4kV nữa.  

- Nhược điểm: 

+ Chi phí đầu tư rất lớn, tốn kém ngân sách nhà nước. 

+ Áp dụng trong phạm vị hẹp 

+ Công tác quản lý, vận hành có sự chồng chéo nếu cả hai hệ thống điện 

(0,4kV, chiếu sáng) đều vận hành trên một cột điện. 
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2.3. Mẫu số 3: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường 

giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được tận dụng trên cột điện 

0,4Kv hiện có. 

a. Giải pháp kỹ thuật: 

- Thiết kế điện chiếu sáng trên cột điện 0,4Kv hiện có. Cáp điện chiếu 

sáng đi trên không giữa các cột điện tận dụng hiện có của lưới điện 0,4Kv và 

được cố định bằng hệ thống phụ kiện phù hợp, khoảng cách trung bình các cột 

từ 35m đến 40m. 

Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:  

- Cột đèn: Tận dụng lại cột hiện có của lưới điện 0,4Kv.  

- Bộ đèn:Đèn đường sử dụng đèn Led có dải công suất từ  50W đến 80W 

quang thông 1.00lm/1W. nhiệt độ màu 5000K, IP66. 

- Cần đèn: Sử dụng cần đèn làm bằng ống thép mạ kẽm nhúng nóng 

Ф60x3 cao từ 1,2 đến 1,8m; độ vươn cần tối đa 0,75m. 

- Cáp điện: 

+ Cáp nguồn cáp cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn 

AL/XLPE 4x35mm2. 

+ Cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x25mm2. 

+ Dây lên đèn: Sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC2x1,5 mm-0,6/1kV. 

- Điều khiển chiếu sáng:  

+ Sử dụng Tủ điều khiển chiếu sáng tự động 3 pha 100A đảm bảo điều 

khiển theo chế độ của hệ thống chiếu sáng hiện có và cục bộ khu vực theo rơ le 

thời gian đặt trong tủ điều khiển.  

+ Chế độ điều khiển: Chế độ buối tối: Vận hành 100% số đèn; Mùa hè: 

Từ 18h30 đến 24h; Mùa đông: Từ 18h đến 24h; Chế độ đêm khuya: Vận hành 

2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau. 

- Hệ thống an toàn nối đất: 

Hệ thống an toàn nối đất được tiếp đất lặp lại bằng 4 cọc thép L63x63x6 

dài 2,5 mét, thanh nối ngang dùng thép dẹt mạ kẽm 30x4 chôn sâu 0,8 mét so 

với cốt vỉa hè (cứ 300m đến 500m đặt 01 bộ tiếp địa). Điện trở nối đất đảm bảo 

RĐ  30Ω. 

- Cấp nguồn: 

Hệ thống chiếu sáng được lấy nguồn từ lưới điện hạ thế hiện có trên địa 

bàn các xã do các đơn vị bán lẻ điện quản lý và vận hành. Các tủ điều khiển 

chiếu sáng được bố trí thuận tiện, gần các Trạm biến áp để đảm bảo nguồn điện 

cung cấp cho hệ thống chiếu sáng.  

 

http://dhtech.com.vn/den-duong-led-oem-philips-brp-01b-100w-1438.htm
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b. Dự toán:        Đơn vị tính: Đồng 

 

Mẫu số 3:  

Tổng chi phí xây dựng cho 1km hệ thống điện 

chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục 

thôn, liên thôn, ngõ xóm được tận dụng trên 

cột điện 0,4Kv hiện có 

Km 380.393.000 

 Trong đó:   

1 Chi phí trực tiếp  298,528,000 

 - Chi phí vật liệu  258,162,000 

 - Chi phí nhân công  12,461,000 

 - Chi phí máy thi công  27,905,000 

2 Chi phí gián tiếp  29,256,000 

3 Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước  18,028,000 

4 Chi phí VAT  34,581,000 

c. Đánh giá lựa chọn giải pháp thiết kế 

- Ưu điểm 

+ Một là, hiện nay các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh 

đã cơ bản được cứng hóa bê tông; diện tích mặt cắt đường trung bình khoảng 4-

5m, không có vỉa hè, mặt đường có rãnh thoát nước thải và hệ thống cột điện hạ 

thế 0,4kV cấp điện sinh hoạt cho nhân dân, do vậy sẽ rất khó khăn cho việc 

chồng thêm cột điện chiếu sáng mới trên các tuyến đường giao thông nông thôn. 

+ Hai là, hệ thông điện lưới quốc gia đã phủ kín trên toàn bộ các xã, 100% 

người dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng lưới điện quốc gia. Hiện nay các tuyến 

đường đã được cứng hóa bê tông đều đã có hệ thống lưới điện 0,4kV được xây 

dựng bằng các loại cột điện bê tông chữ H có chiều cao từ 7 đến 8m và các cột 

bê tông ly tâm có chiều cao từ 8 đến 10m. Rất thuận lợi cho việc xây dựng hệ 

thống điện chiếu sáng trên cột điện 0,4kV hiện có (tận dụng cột điện 0,4kV). 

+ Ba là, chi phí đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng nếu tận dụng 

cột điện 0,4kV hiện có so với việc đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng xây 

dựng mới bằng cột ly tâm hay cột thép sẽ thấp hơn rất nhiều, tiết kiệm được chi 

phí cho ngân sách nhà nước rất lớn. 

+ Bốn là, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tận dụng trên cột điện 0,4kV 

hiện có, sẽ không làm ảnh hưởng đến diện tích sử dụng đất đường giao thông. 

+ Năm là, hiện nay ở một số địa phương đã thực hiện xây dựng hệ thống 

điện chiếu sáng đường trục xâ, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm tậ dụng cột điện hạ 

thế 0,4kV hiện có (huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên….) 

- Nhược điểm 

+ Một là, tài sản cột điện 0,4kV hiện có là tài sản của ngành điện, các 

Doanh nghiệp và Hợp tác dich vụ điện đang quản lý, vận hành, do vậy khi thực 
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hiện xây dựng hệ thống điện chiếu sáng ở từng địa phương thì cần phải có sự 

thống nhất về công suất, điểm đấu nối cấp nguồn, phương án và giải pháp thi 

công để tạo sự đồng thuận trong triển khai. 

+ Hai là, để đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý, vận hành, đảm 

bảo biện pháp an toàn, các bên phải có thỏa thuận, phối hợp, thống nhất trong 

công tác quản lý vận hành sau đầu tư. 

+ Việc triển khai thi công mẫu 3 sẽ khó khăn hơn đối với 02 mẫu xây 

dựng mới ở trên, do lưới điện 0,4kV luôn có và cấp điện sinh hoạt cho nhân dân, 

địa hình đường giao thông cũng như việc xây dựng ở vừng nông thôn hiện nay 

không theo quy chuẩn nào.  

2.4 Lựa chọn phương án mẫu. 

Từ ba phương án thiết kế mẫu trên, đơn vị chủ trì đề xuất lựa chọn MẪU 

3 Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục 

xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được tận dụng trên cột điện 0,4kV hiện có, 

áp dụng trong nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách. Tuy nhiên khi triển lai cần 

lưu ý các nội dung sau: 

- Trong quá trình thực hiện tùy thuộc vào quy mô công trình, vị trí, đặc 

điểm địa hình nơi xây dựng công trình, cần tính toán chi tiết các thiết bị trong 

khung của thiết kế mẫu để áp dụng cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ 

thuật, tiết kiệm chi phí. 

- Dự toán chi phí xây dựng mẫu được xây dựng cho trường hợp chung 

nhất, khi áp dụng dự toán mẫu, tùy thuộc vào thời điểm, đặc điểm từng công 

trình cụ thể để áp dụng, tính toán đảm bảo sự phù hợp. 

- Trước khi triển khai công trình, địa phương cần có sự thống nhất với 

đơn vị quản lý lưới điện 0,4kV trên địa bàn để thống nhất về công suất, điểm 

đấu nối cấp nguồn, phương án và giải pháp thi công để tạo sự đồng thuận trong 

triển khai và công tác quản lý vận hành về sau. 

3. Phương án kinh phí đề xuất thực hiện 

3.1. Dự toán, chi phí xây dựng cho 01 km đường điện chiếu sáng (tận 

dụng cột điện 0,4 kV) (theo Dự án được duyệt) 

- Từ khối lượng nhu cầu xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến 

đường trục xã, trục thôn, trục liên thôn, ngõ xóm trên địa bàn tỉnh là 2.513 Km 

(97 xã); bình quân khối lượng đầu tư của 01 xã là: 25,9km. 

- Chi phí xây dựng (không bao gồm chi phí tư vấn và các chi khác) cho 

1Km hệ thống chiếu sáng được tận dụng trên cột điện 0,4kV hiện có là: 

380.393.000 đồng/1km.  

- Tổng chi phí thực hiện theo nhu cầu xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 

các tuyến đường trục xã, trục thôn, trục liên thôn, ngõ xóm trong giai đoạn 

2021-2025 là: 380.393.000 đ x 2.513 km = 955 tỷ đồng 

 3.2. Dự toán, chi phí vật liệu xây dựng cho 01 km đường điện chiếu 

sáng (theo thiết kế mẫu được duyệt) 
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- Chi phí toàn bộ vật liệu xây dựng cho 1Km đường điện chiếu sáng được 

tận dụng trên cột điện 0,4kV hiện có là: 258.000.000 đồng/1km. (Có khai toán 

dự toán kèm theo). 

- Tổng chi phí thực hiện theo nhu cầu xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 

các tuyến đường trục xã, trục thôn, trục liên thôn, ngõ xóm trên địa bàn tỉnh là: 

258.000.000đ x 2.513km = 648 tỷ đồng 

4. Đề xuất phương án quản lý vận hành sau đầu tư 

4.1. Nếu đầu tư theo hình thức dự án hóa, thì: Chi phí quản lý vận hành, 

duy tu bảo dưỡng định kỳ và chi phí tiền điện thắp sáng hàng tháng do ngân 

sách địa phương tự đảm bảo 100%. 

4.2. Nếu đầu tư theo hình thức nhà nước hỗ trợ tiền cho dân để nhân dân 

tự thực hiện: Chi phí quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng định kỳ và chi phí tiền 

điện thắp sáng hàng tháng do người dân đóng góp, chi trả 100%. 

4.3. Sơ bộ chi phí quản lý, vận hành cho 01km chiếu sáng: 

+ 01km đường điện bố trí 28 bóng bèn có công xuất 60W/h (35m/bóng); 

+ Thời gian thắp sáng trung bình 6 giờ/ngày (từ 18h-22h thắp 100% số 

đèn; từ 22h đến 06h sáng hôm sau thắp 30% số đèn); 

+ Tổng công suất tiêu thụ cho 01km đường giao thông/tháng là: 60 w x 

28bóng x 6h x 30 ngày/1.000 = 302 Kwh; 

+ Chi phí chi trả tiền mua điện trong 01 tháng là: 302Kw x 1.902 đ (giá 

điện/KWh tại thời điểm báo cáo) = 575.165 đ/tháng.  

* Chi phí quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng định kỳ tạm tính bằng 

0,05% chi phí xây dựng/1km chiếu sáng: 01km  x 0,05%  x 380.393.000 đ = 

190.000 đ/tháng. 

* Trung bình 1km đường giao thông có 60 hộ dân sinh sống, chi phí trả 

tiền điện thắp sáng và duy tu bảo dưỡng định kỳ cho mỗi hộ gia đình khoảng: 

9.900 đ/tháng. 

5. Đề xuất các giải pháp thực hiện  

5.1 Giải pháp thứ 1 (Dự án hóa) 

Nội dung giải pháp 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí xây dựng đường trục xã, trục thôn, liên 

thôn, ngõ xóm (tương đương 190 triệu đồng/1km) cho 100% số km đường điện 

chiếu sáng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- 50% chi phí xây dựng còn lại và các chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư, 

chi khác, chi phí dự phòng (nếu có) do Ngân sách cấp huyện, cấp xã đảm bảo. 

- Chi phí quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng định kỳ sau đầu tư và chi 

phí tiền điện thắp sáng hàng tháng do ngân sách địa phương tự đảm bảo 100%. 

- UBND cấp xã (huyện) là đơn vị trực tiếp thực hiện dự án, có sự giám sát 

của nhân dân theo quy chế giám sát cộng đồng. 
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- Công tác quản lý, thanh toán và quyết toán dự án: Thực hiện theo quy 

định pháp luật. 

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư công - Ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Tổng kinh phí dự kiến ngân sách tỉnh hỗ trợ theo nhu cầu đăng ký của 

các huyện, thành phố dự kiến thực hiện là: 477,470 tỷ đồng.  

5.2. Giải pháp thứ 2 (Hỗ chợ toàn bộ nguyên, vật liệu) 

Nội dung giải pháp  

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí vật liệu xây dựng đường trục thôn - 

liên thôn, ngõ xóm (tương đương 258 triệu đồng/01 km theo thiết kế, dự toán 

mẫu được phê duyệt), hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt, phần còn lại do nhân dân 

đóng góp để thực hiện. 

- Đối với các tuyến đường trục xã, việc đầu tư do cấp huyện, cấp xã tự cân 

đối nguồn lực và quyết định đầu tư theo quy định.  

- Thực hiện theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó nhà 

nước hỗ trợ toàn bộ chi phí vật liệu xây dựng, phần còn lại do nhân dân đóng 

góp bằng ngày công lao động hoặc tiền mặt, hiện vật. 

- Nhà nước ban hành thiết kế - dự toán mẫu và hướng dẫn tổ chức thực 

hiện;  

- Người dân trực tiếp thực hiện xây dựng, có sự giám sát của chính quyền, 

địa phương và nhân dân theo quy chế giám sát cộng đồng. 

- Chi phí quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng định kỳ và chi phí tiền điện 

thắp sáng hàng tháng do người dân đóng góp, chi trả 100%. 

- Công tác quản lý, thanh toán và quyết toán: Thực hiện theo quy định 

pháp luật.  

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sự nghiệp - Ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc 

6. Đánh giá tác động của các giải pháp  

6.1 Giải pháp 1: 

- Ưu điểm 

+ Việc hỗ trợ theo dự án được duyệt, đảm bảo tính pháp lý về hồ sơ, quy 

trình đầu tư chặt chẽ. 

+ Lập dự án sẽ gắn trách nhiệm với chính quyền địa phương, phải xác 

định, cân đối được nguồn lực trước khi phê duyệt và triển khai dự án, tránh việc 

đầu tư tràn lan gây nợ đọng xây dựng cơ bản. 

+ Người dân được hưởng lợi 100% từ chính sách của nhà nước, không 

phải đóng góp kinh phí để thực hiện. 

+ Công tác triển khai cũng như việc quản lý, vận hành sau đầu tư tập 

trung, thông qua 1 đầu mối là cấp chính quyền địa phương, dễ thực hiện. 

- Nhược điểm 
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+ Kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước để thực dự án là rất lớn 

(vì khi thực hiện dự án đầu tư bao gồm nhiều chi phí kèm theo, chi phí quản lý, 

chi phí tư vấn, chi phí khác…, và các hệ số kèm theo……), tốn kém ngân sách 

nhà nước. 

+ Không phát huy được sức dân, việc gắn được trách nhiệm của người 

dân vào quản lý vận hành, chi trả tiền điện thắp sáng hàng tháng là rất khó khăn. 

+ Chi phí duy tu bảo dưỡng, chi trả tiền điện hàng tháng lấy từ nguồn 

ngân sách của địa phương (cấp xã, cấp huyện); bởi khi hình thành dự án là tài 

sản của nhà nước, người dân không thể đóng tiền hàng tháng để duy tu bảo 

dưỡng, vận hành hệ thống này được. Nếu đầu tư xây dựng điện chiếu sáng trên 

địa bàn toàn xã, hàng tháng ngân sách cấp huyện hoặc cấp xã phải bỏ ra một 

khoản tiền để chi trả tiển điện thắp sáng, trung bình một xã khoảng là: 600.000đ 

x 20km = 12.000.000đ/tháng. 

+ Đối với công trình điện chiếu sáng không như công trình đường giao 

thông, cống, rãnh thoát nước, khi thi công xong là sử dụng được; công trình điện 

chiếu sáng để vận hành được thì phải có điện, nếu nhà nước đầu tư xong bàn 

giao lại cho dân, nhân dân không có khả năng chi trả tiền điện thắp sáng thì công 

trình không phát huy được hiệu quả.  

6.2 Giải pháp 2: 

- Ưu điểm 

+ Giải pháp này sẽ khuyến khích được sự tham gia xã hội hóa trong công 

tác đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng nông thôn.  

+ Giảm được kinh phí đầu tư và kinh phí duy trì, thắp sáng hàng tháng từ 

nguồn ngân sách Nhà nước 

+ Phát huy được sức đóng góp của nhân dân, gắn trách nhiệm của người 

dân vào quản lý, tổ chức thực hiện bảo quản, giữ gìn tài sản chung, chi trả tiền 

điện thắp sáng hàng tháng (việc này hiện nay người dân ở một số xã trên địa bàn 

tỉnh đang thực hiện) 

+ Giảm gánh nặng chi phí từ ngân sách cho địa phương. 

- Nhược điểm. 

+ Công tác thanh toán và quyết toán công trình gặp khó khăn nhất định, vì 

hiện nay chưa hướng dẫn cụ thể đối với chương trình, dự án thực hiện theo cơ 

chế, chính sách có tính đặc thù. 

+ Việc thi công công trình điện phải có các điều kiện, biện pháp an toàn 

điện, đóng cắt, đấu nối điện, biện pháp thi công trên lưới điện…., người nhân 

không có chuyên môn, chứng chỉ an toàn thì sẽ không đủ điều kiện thể thi công. 

+ Hiện nay, lưới điện 0,4kV đang là tài sản của ngành điện, các doanh 

nghiệp và Hợp tác dich vụ điện đang quản lý, vận hành, do vậy khi thực hiện 

xây dựng hệ thống điện chiếu sáng thì cần phải có sự thỏa thuận, thống nhất của 

các đơn vị quản lý tài sản trên trước khi triển khai công việc. 
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+ Đối với công trình điện chiếu sáng không như công trình đường giao 

thông, cống, rãnh thoát nước, khi thi công xong là đưa vào khai thác sử dụng; 

công trình điện chiếu sáng để vận hành được thì phải có điện; nhà nước đầu tư, 

giao lại cho nhân dân, người dân không có khả năng chi trả tiền điện thắp sáng, 

công trình không hoạt động, không phát huy được hiệu quả.  

7. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Đề nghị lựa chọn giải pháp thứ hai. 

IV. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

1. Dự kiến khối lượng thực hiện 

Tổng số km đường trục thôn, liên thôn, ngõ, xóm: 1.753km (97 xã).  

- Đường trục thôn, liên thôn: 877,8Km, 

- Đường ngõ, xóm: 876,1km.  

2. Khái toán sơ bộ kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí dự kiến ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện mục tiêu đến năm 

2025 đạt khoảng 70% khối lượng theo nhu cầu đăng ký của các huyện, thành phố, 

dự kiến là: 452 tỷ đồng.  

Kinh phí do nhân dân đóng góp và huy động từ các nguồn vốn xã hội hóa 

hợp pháp khác để thực hiện mục tiêu, dự kiến: 70,5 tỷ đồng 

3. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn sự nghiệp - Ngân sách tỉnh và nguồn 

vốn xã hội hóa hợp pháp. 

V. MỘT SỐ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 

VÀTHỰC THI CHÍNH SÁCH 

Là tỉnh đầu tiên đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ hệ thống chiếu sáng 

nông thôn. Nếu chính sách được thực thi có hiệu quả, diện mạo nông thôn Vĩnh 

Phúc sẽ được đổi thay, đồng thời tạo mỹ quan đô thị đồng bộ và hiện đại, 

khoảng cách giữa đô thị và nông thôn sẽ được thu hẹp, đời sống văn hóa - xã 

hội, kinh tế của nhân dân được đảm bảo hơn góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

vùng nông thôn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Đây là chủ trương, chính sách 

mang ý nghĩa rất lớn của tỉnh, trong quá trình xây dựng dự thảo cơ chế, chính 

sách, đơn vị chủ trì đã nhận được sự ủng hộ đồng tình cao của các sở, ngành, địa 

phương và người dân. 

Tuy nhiên, quá trình xây dựng và thực thi chính sách nếu được thông qua 

cũng sẽ không tránh khỏi những khó khăn nhất định sau: 

- Trong quá trình xây dựng chính sách, văn bản pháp luật của Trung ương, 

các Bộ, ngành không quy định những định mức, điều kiện cụ thể để áp dụng nên 

cơ quan chuyên môn phải dựa trên thực tiễn, nguồn lực xã hội để vận dụng và đề 

xuất chính sách mang tính đặc thù của tỉnh. 
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- Đối tượng hưởng thụ hưởng chính sách rộng (toàn thể người dân ở vùng 

nông thôn), trong khi việc nhận thức của người dân không đồng đều, để có được 

sự đồng thuận, nhất trí cao của toàn thể nhân dân trong việc thống nhất xây dựng 

hệ thống chiếu sáng nông thôn sẽ có những khó khăn, với tâm lý người dân luôn 

mong muốn và trông chờ vào ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% các chi phí (như 
chi phí xây dựng, chi phí quản lý vận hành và chi phí tiền điện hàng tháng…) 

- Với công trình điện chiếu sáng không như các công trình: đường giao 

thông, cống, rãnh thoát nước…, khi thi công xong là đưa vào khai thác sử dụng; 

công trình điện chiếu sáng để vận hành được thì phải có chi phí tiền điện thắp 

sáng, nếu người dân không đồng thuận cao được trong việc tự duy trì chi trả tiền 

điện thắp sáng hàng tháng thì công trình xây dựng xong sẽ không phát huy được 

hiệu quả như mong muốn. 

- Việc huy động nguồn lực xã hội cùng với nhà nước đầu tư xây dựng hệ 

thống chiếu sáng cũng sẽ gặp khó khăn ở một vài địa phương do đời sống kinh 

tế còn hạn chế, nhận thức xã hội chưa đồng đều.  

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Từ kết quả nghiên cứu trên, Sở Công thương đề xuất UBND tỉnh báo cáo 

HĐND tỉnh xem xét cho chủ trương xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư 

xây dựng hệ thống chiếu sáng đường trục thôn, liên thôn và ngõ xóm từ nguồn 

ngân sách tỉnh để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn, góp phần 

đảm bảo an sinh xã hội và mỹ quan đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội 

khu vực nông thôn, nội dung như sau: 

1. Tên gọi Nghị quyết: Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư 

xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường trục thôn, liên thôn, ngõ, xóm trong 

khu dân cư khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025  

2. Phạm vi điều chính: Các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

3. Nội dung, mức hỗ trợ:  

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí vật liệu xây dựng đường trục thôn - 

liên thôn, ngõ xóm (tương đương 258 triệu đồng/01 km theo thiết kế, dự toán 

mẫu được phê duyệt), hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt. 

- Đối với các tuyến đường trục xã, việc đầu tư do cấp huyện, cấp xã tự cân 

đối nguồn lực và quyết định đầu tư theo quy định.  

- Thực hiện theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó nhà 

nước hỗ trợ toàn bộ chi phí vật liệu xây dựng, phần còn lại do nhân dân đóng 

góp bằng ngày công lao động hoặc tiền mặt, hiện vật và huy động từ nguồn vốn 

hợp pháp khác. 

- Nhà nước ban hành thiết kế - dự toán mẫu và hướng dẫn tổ chức thực 

hiện.  

- Người dân trực tiếp thực hiện xây dựng, có sự giám sát của chính quyền, 

địa phương và nhân dân theo quy chế giám sát cộng đồng. 
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- Chi phí quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng định kỳ và chi phí tiền điện 

thắp sáng hàng tháng do người dân đóng góp, chi trả 100%. 

- Công tác quản lý, thanh toán và quyết toán: Thực hiện theo quy định 

pháp luật.  

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sự nghiệp - Ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc 

4. Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ 

- Chỉ hỗ trợ các xã nông thôn đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng  

trên các đường trục thôn, liên thôn, ngõ, xóm (trong khu dân cư) đã được cứng 

hóa bê tông nhưng chưa có hệ thống chiếu sáng hoặc có hệ thống điện chiếu 

sáng nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn điện. 

- Việc triển khai chính sách phải được đồng thuận trong nhân dân, công 

khai, minh bạch, dân chủ và chỉ thực hiện khi có sự đồng thuận cao của nhân 

dân trong việc người dân tự quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng định kỳ và chi 

trả tiền điện thắp sáng hàng tháng. 

- Địa phương phải cam kết tự cân đối nguồn lực để thực hiện đầu tư xây 

dựng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường trục xã trên địa bàn. 

5. Quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí: Thực hiện theo quy định. 

6. Kinh phí thực hiện:  

Tổng kinh phí dự kiến khoảng: 452 tỷ đồng từ Nguồn vốn sự 

nghiệp - Ngân sách tỉnh.  

7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2025 

Sở Công thương trân trọng báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KHTCTH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Viết Sơn 
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