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BÁO CÁO
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng 

trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2016-2021 

                                  
Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-ĐĐBQH ngày 12/12/2022 của Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương về Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2016-
2021”. UBND huyện Gia Lộc báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về phát 
triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn 
huyện như sau:

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT 
TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN

1. Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo 
điều hành về phát triển năng lượng

1.1. Đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy hoạch, 
kế hoạch về phát triển năng lượng

Để thực hiện các chính sách phát triển năng lượng, các văn bản: Luật Điện 
lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoáng sản, Luật Bảo 
vệ môi trường, Luật Quy hoạch và các luật khác, các pháp lệnh, nghị quyết có 
liên quan đến phát triển năng lượng; các văn bản quy phạm pháp luật, hướng 
dẫn thi hành… được ban hành. Việc ban hành các văn bản về năng lượng này đã 
góp phần to lớn trong việc phát triển năng lượng, đặc biệt là sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời thay thế các năng lượng từ than, dầu… sang sử 
dụng các năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, Quy định pháp luật của ngành năng lượng nói chung và từng 
phân ngành nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu thống nhất, chưa bảo đảm 
tính tương thích với pháp luật quốc tế. Một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp 
với cơ chế thị trường, chưa thúc đẩy việc xây dựng thị trường năng lượng cạnh 
tranh. Chính sách về đầu tư phát triển, quản lý tài nguyên năng lượng còn thiếu, 
chưa đồng bộ. Chính sách khoa học và công nghệ đối với ngành năng lượng 
chậm đổi mới. Một số chiến lược, quy hoạch năng lượng chậm được hoàn thiện, 
chưa sát với tình hình thực tế và nguồn lực thực hiện, chưa thực sự gắn kết với 
các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và một số ngành khác. 
Bộ máy quản lý nhà nước ngành năng lượng nói chung và ngành điện nói riêng 
thiếu ổn định; việc phân công, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong 
một số trường hợp chưa rõ ràng, thiếu chặt chẽ. Công tác nghiên cứu, dự báo 
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còn yếu; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về năng 
lượng thiếu quyết liệt. 

1.2. Đánh giá việc ban hành văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến 
phát triển năng lượng của địa phương

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến tỉnh, UBND 
huyện Gia Lộc đã triển khai tới UBND các xã, thị trấn; tuyên truyền trên loa 
truyền thanh, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện quản lý năng lượng đối với địa 
bàn phụ trách một cách đầy đủ, kịp thời và có tính khả thi cao.

- Tuy nhiên, việc ban hành các văn bản mới dừng lại ở triển khai các văn 
bản cấp trên, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện, chưa có cơ chế chính 
sách hỗ rợ riêng cho phát triển năng lượng vì vậy việc nhận thức của người dân 
đôi khi chưa đầy đủ.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP 
LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG

1. Kết quả đạt được
1.1. Về tình hình đầu tư phát triển, cung cầu năng lượng
1.1.1. Về khả năng cung cấp năng lượng
Cung cấp năng lượng, đặc biệt là cung cấp điện cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội với chất lượng ngày càng được cải thiện; điện mặt trời 
bắt đầu phát triển. Đầu tư xây dựng hạ tầng cung cấp điện có sự phát triển mạnh 
mẽ, là điều kiện quan trọng cho việc bảo đảm an ninh cung ứng điện.

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng được quan tâm. 
Đã tích cực thực hiện chuyển đổi ngành năng lượng sang hoạt động theo cơ chế 
thị trường; huy động được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển với sự tham gia 
của nhiều thành phần kinh tế, nòng cốt là các doanh nghiệp nhà nước. Ngành 
năng lượng trở thành ngành kinh tế năng động, đóng góp rất quan trọng trong 
việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

a.  Sơ lược về lưới điện trên địa bàn huyện Gia Lộc.
- Hiện tại huyện Gia Lộc chưa có TBA 110kV, các nguồn điện trung áp cấp 

điện cho huyện Gia Lộc được lấy từ TP Hải Dương và các huyện xung quanh.
- Nguồn điện từ năng lượng mặt trời mái nhà trên địa bàn huyện Gia Lộc 

chủ yếu do khách hàng đầu tư với công suất 786,98 kWp.
- Lưới điện phân phối huyện Gia Lộc có 11 lộ đường dây trung thế với tổng 

chiều dài 230,054km, 193,38km đường dây hạ thế, 361 TBA tổng công suất 
164.185 kVA.

b. Tình hình cung cấp điện.
- Điện lực Gia Lộc đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh 

tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trong huyện. Cung cấp kịp thời nhu cầu 
điện cho sản xuất và kinh doanh góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Công 
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tác dịch vụ khách hàng có chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ 
số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện.

- Đảm bảo cấp điện cho các sự kiện văn hóa, thể thao, chính trị trên địa bàn 
huyện.

- Thông thường vào giai đoạn các tháng 6,7,8 trong năm do nắng nóng phụ 
tải tăng đột biến. Hệ thống điện miền Bắc nói riêng và toàn quốc nói chung sẽ 
thiếu nguồn vào các khung giờ cao điểm nắng nóng. Để chuẩn bị cho phương án 
cấp điện an toàn, ổn định đảm bảo an ninh chính trị, phục vụ sản xuất và sinh 
hoạt trên địa bàn toàn huyện. Điện lực Gia Lộc đã xây dựng: Danh sách phụ tải 
ưu tiên không thực hiện điều tiết; Lập kế hoạch vận hành lưới điện huyện Gia 
Lộc trong trường hợp thiếu nguồn; Phương án sa thải phụ tải khẩn cấp khi hệ 
thống điện Quốc gia vận hành trong chế độ cực kỳ khẩn cấp.

- Trên cơ sở quyết định số 915/QĐ-UBND, Điện lực Gia Lộc đã phối hợp 
với các khách hàng lớn như Công ty TNHH Quốc tế Ngân Tường, Công ty 
TNHH Haivina và hầu hết các khách hàng sản xuất công nghiệp trên địa bàn 
huyện Gia Lộc để phối hợp điều tiết công suất vào các khung giờ cao điểm 
nhằm đảm bảo công suất sử dụng của lưới điện huyện Gia Lộc không bị vượt 
quá mức công suất khống chế của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc và 
đảm bảo ổn định cấp điện cho toàn bộ thành phần phụ tải sinh hoạt, các cơ quan 
đầu não của tỉnh, các sở ban ngành cũng như hệ thống an sinh xã hội trên địa 
bàn tỉnh.

c. Công suất cung cấp phụ tải tại huyện Gia Lộc.
- Công suất lớn nhất (PMax): 90,5MW  vào  ngày  05/7  tăng 10,5% so với 

cùng kỳ năm 2021.
- Đánh giá về khả năng cung cấp năng lượng: than, điện, năng lượng tái tạo 

(nếu có) đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh 
hoạt của nhân dân giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2025.

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh 
hoạt của nhân dân giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2025 Công ty TNHH 
Điện lực Hải Dương không ngừng đầu tư, nâng cấp và cải tạo lưới điện. Năm 
2022 Công ty TNHH Điện lực Hải Dương đã thực hiện đầu tư, nâng cấp và cải 
tạo lưới điện bao gồm: 01 công trình ĐTXD, 06 hạng mục SCL, 13 hạng mục 
SCTX trên địa bàn huyện Gia Lộc với tổng kinh phí đầu tư là: 9,2 tỷ đồng. Để 
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 
giai đoạn 2021-2025, năm 2023 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã 
phê duyệt kế hoạch đầu tư, nâng cấp và cải tạo lưới điện trên địa bàn huyện Gia 
Lộc bao gồm: 04 công trình ĐTXD, 26 hạng mục SCTX, 02 hạng mục SCL với 
tổng mức đầu tư là 8 tỷ đồng.
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1.1.2. Về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định 

số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-
2030; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; UBND huyện Gia Lộc đã chỉ 
đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường đôn đốc, hướng dẫn việc sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, hiệu quả:

+ Quản lý sử dụng tiết kiệm điện trong cơ sở hoạt động dịch vụ, trụ sở làm 
việc của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn.

+ Tuyên truyền, vận động hộ dân, doanh nghiệp hưởng ứng sự kiện Giờ 
Trái đất; phát động cao điểm hè về sử dụng tiết kiệm điện nhằm nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, 
ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

+ Tổ chức các hoạt động Phong trào Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm 
năng lượng và mở các hội nghị, hội thảo, tập huấn về sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả; Khuyến khích lắp đặt, tích hợp sử dụng các nguồn năng lượng 
tái tạo.

+ Hướng dẫn và tổ chức thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn huyện 
đảm bảo tuân thủ các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ưu 
tiên thu hút và lựa chọn dự án đầu tư sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả.Phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn về thiết kế, xây dựng các công trình cho 
các tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả.

+ Đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng dụng tiên tiến khoa học, công 
nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng. Hướng dẫn việc áp dụng các 
quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về chiếu sáng công cộng: sử 
dụng các loại đèn LED đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có kinh phí đầu tư hợp lý 
và giảm điện năng tiêu thụ…

- Phổ biến, khuyến khích hộ dân, doanh nghiệp sử dụng nhiên liệu sinh học 
(xăng E5) để đưa vào hệ thống giao thông; đồng thời điều chỉnh, mở rộng quy 
hoạch các tuyến đường nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông nhằm tiết kiệm năng 
lượng;

- Chỉ đạo ứng dụng Bể chứa Bioga để tiết kiệm năng lượng, chuyển phụ 
phẩm phế thải trong nông nghiệp thành nguyên liêu thay cho gas….

- Về tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải điện hiện nay.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-280-qd-ttg-2019-phe-duyet-chuong-trinh-quoc-gia-ve-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-409129.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/chi-thi-20-ct-ttg-2020-tang-cuong-tiet-kiem-dien-giai-doan-2020-2025-441843.aspx
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* Số liệu thống kê tỷ lệ tổn thất trung thế trong những năm gần đây.

Điện nhận Điện năng tổn 
thấtTT Năm Tên lộ ĐZ

(kWh) ( kWh)

Tỷ lệ tổn thất 
(%)

1 2019 Các ĐZ 253.549.471 8.299.330 3,30
2 2020 Các ĐZ 280.951.642 8.852.758 3,17
3 2021 Các ĐZ 305.268.539 7.576.099 2,49
4 2022 Các ĐZ 328.214.073 8.171.898 2,49

+ Số liệu thống kê tỷ lệ tổn thất hạ áp trong những năm gần đây.

Điện nhận Điện năng tổn 
thấtTT Năm Tên TBA

(kWh) ( kWh)

Tỷ lệ tổn thất 
(%)

1 2019 Các TBA 94.703.625 5.085.610 5,37
2 2020 Các TBA 102.669.598 5.181.913 5,05
3 2021 Các TBA 108.366.991 4.721.018 4,36
4 2022 Các TBA 115.839.804 4.505.102 3,89

Qua bảng số liệu ta thấy tỉ lệ tổn thất điện năng trung, hạ thế Điện lực Gia 
Lộc thực hiện giảm dần qua các năm trở lại đây.

1.2. Về chuyển dịch năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 
đổi khí hậu

Gia Lộc là địa phương có điều kiện địa lý và giao thông tương đối thuận 
lợi, đã thúc các ngành nghề sản xuất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư….bên 
cạnh đó sản xuất nông nghiệp được coi trọng và đồng thời cũng là thế mạnh, 
việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch: Sử dụng các phụ 
phẩm sinh học (củi, rơm, rạ… tạo nhiệt; sử dụng các hầm chứa Biogas để tạo 
năng lượng, hay sử dụng các sản phẩm tích hợp năng lượng Mặt trời để chuyển 
hóa thành năng lượng…

2. Tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về 
phát triển năng lượng

2.1. Tồn tại, hạn chế
Một số chỉ tiêu bảo đảm an ninh năng lượng đang biến động theo chiều 

hướng bất lợi. Công tác quản lý, khai thác nguồn tài nguyên năng lượng còn một 
số hạn chế. Hiệu quả khai thác, sử dụng năng lượng còn thấp. Cơ sở hạ tầng 
ngành năng lượng còn thiếu và chưa đồng bộ. Trình độ công nghệ trong một số 
lĩnh vực thuộc ngành năng lượng chậm được nâng cao. Chất lượng nguồn nhân 
lực, năng suất lao động trong một số lĩnh vực còn thấp. Thị trường năng lượng 
cạnh tranh phát triển chưa đồng bộ, thiếu liên thông giữa các phân ngành, giữa 
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phát điện với truyền tải điện; chính sách giá năng lượng còn bất cập, chưa hoàn 
toàn phù hợp với cơ chế thị trường, chưa tách bạch với chính sách an sinh xã 
hội. Công tác bảo vệ môi trường trong ngành năng lượng có nơi, có lúc chưa 
được quan tâm đúng mức, gây bức xúc xã hội.

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên 

nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành 
năng lượng và mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia chưa đầy đủ, quan 
tâm chưa đúng mức; một số vấn đề về phát triển năng lượng chậm được tổng kết 
cả về lý luận và thực tiễn; chậm giải quyết những vướng mắc về phương hướng 
phát triển các nguồn năng lượng và cụ thể hoá cơ chế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa trong lĩnh vực năng lượng. Quy định pháp luật của ngành năng 
lượng nói chung và từng phân ngành nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu 
thống nhất, chưa bảo đảm tính tương thích với pháp luật quốc tế. Một số cơ chế, 
chính sách chưa phù hợp với cơ chế thị trường, chưa thúc đẩy việc xây dựng thị 
trường năng lượng cạnh tranh. Chính sách về đầu tư phát triển, quản lý tài 
nguyên năng lượng còn thiếu, chưa đồng bộ. Chính sách khoa học và công nghệ 
đối với ngành năng lượng chậm đổi mới. Một số chiến lược, quy hoạch năng 
lượng chậm được hoàn thiện, chưa sát với tình hình thực tế và nguồn lực thực 
hiện, chưa thực sự gắn kết với các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa 
phương và một số ngành khác. Bộ máy quản lý nhà nước ngành năng lượng nói 
chung và ngành điện nói riêng thiếu ổn định; việc phân công, phối hợp giữa các 
bộ, ngành và địa phương trong một số trường hợp chưa rõ ràng, thiếu chặt chẽ. 
Công tác nghiên cứu, dự báo còn yếu; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 
chính sách, pháp luật về năng lượng thiếu quyết liệt.

III.KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ THỰC HIỆN HIỆU 
QUẢ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG.

 1. Giải pháp về hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển năng 
lượng

Ban hành khung pháp lý chung cho phát triển năng lượng tái tạo: cần ban 
hành Luật Năng lượng tái tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi và ổn định về cơ sở 
pháp lý và chính sách phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy và triển khai công 
nghệ mới; khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo ở tất cả các lĩnh vực quan 
trọng trên thị trường năng lượng.

2. Kiến nghị
- Đối với Quốc hội: Cần ban hành Luật Năng lượng tái tạo.
- Đối với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan: 
+ Cần xây dựng và ban hành biểu giá điện phù hợp cho cả điện gió, điện 

mặt trời, điện được hình thành từ các dạng năng lượng tái tạo khác hài hòa lợi 
ích của cả 3 bên, đó là: Chủ đầu tư (bên bán điện), EVN (người mua điện) và 
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mục tiêu phát triển nguồn điện xanh - không phát thải khí nhà kính của Chính 
phủ. Bên cạnh đó, cần xây dựng lộ trình tính đúng, tính đủ, loại bỏ trợ cấp đối 
với điện hình thành từ các nhiên liệu hóa thạch nhằm đẩy mạnh tính minh bạch 
và cạnh tranh công bằng trên thị trường mua bán điện.

+ Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo trong cả 
ngắn, trung và dài hạn với các chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn phát triển kinh 
tế. Trong đó, việc sớm ban hành quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo của 
quốc gia và từng địa phương sẽ giúp giảm thiểu thời gian nghiên cứu, triển khai 
và hoàn thiện hồ sơ dự án cho nhà đầu tư.

+ Nghiên cứu tính khả thi của việc thành lập Quỹ phát triển năng lượng bền 
vững sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn thu từ phí môi trường 
đối với nhiên liệu hóa thạch, các nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá 
nhân trong, ngoài nước… nhằm hỗ trợ tài chính cho các dự án năng lượng tái 
tạo, hỗ trợ cộng đồng phát triển mô hình sử dụng năng lượng tái tạo.

+ Ban hành các chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia vào thị trường 
năng lượng tái tạo, trong đó, bên cạnh các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, 
đất đai, cơ chế giá, cơ chế mua bán điện… đối với các doanh nghiệp đầu tư vào 
dự án năng lượng tái tạo, cần bổ sung các chính sách khuyến khích đầu tư phát 
triển sản xuất các máy móc, thiết bị phát điện… phục vụ dự án năng lượng tái 
tạo như ưu đãi về thuế, về vay vốn ưu đãi đối với những doanh nghiệp sản xuất, 
lắp ráp, sửa chữa các loại thiết bị như bình đun nước nóng, thủy điện nhỏ, động 
cơ gió, hầm bioga khí sinh học…

- Đối với tỉnh; các sở, ban ngành có liên quan: Tập trung chỉ đạo, thực hiện 
các văn bản Quốc Hội, Các Bộ, ban ngành, đồng thời xây dựng các Kế hoạch, 
chiến lược phát triển năng lượng phù hợp đối với tình hình của từng địa phương, 
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

UBND huyện Gia Lộc báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương về 
kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện như trên./.
Nơi nhận:
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

 CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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