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CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Về tăng cường công tác quản lý, thực hiện Đề án điện
nông thôn ngoại thành Hà Nội
-------------


Thực hiện Nghị quyết số 102/1999/NQ-HĐ ngày 19/07/1999 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án điện nông thôn ngoại thành Hà Nội; sau 2 năm triển khai thực hiện, Thành phố đã tập trung đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện cho 34 xã đạt được cơ bản những mục tiêu HĐND Thành phố đề ra: Nâng cao chất lượng điện sử dụng, đảm bảo an toàn lưới điện, giảm tổn thất điện năng, giảm giá bán điện đến hộ tiêu dùng và từng bước xóa bỏ cai thầu điện.
Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện Đề án điện nông thôn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Một số tồn tại cần khắc phục như:
- Hầu hết các xã được đầu tư chưa hoàn thành phần kiểm định công tơ và đầu tư công trình bằng nguồn vốn nhân dân đóng góp.
- Chất lượng tư vấn lập Dự án và thiết kế kỹ thuật còn thấp: chưa quán triệt phương châm cải tạo để nâng cấp lưới điện từ khâu khảo sát thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.
- Đơn vị tư vấn, Ban quản lý dự án chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương từ khâu khảo sát lập dự án, thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công.
- Chưa tận dụng triệt để vật tư thiết bị trên lưới điện hiện có, dẫn đến vốn đầu tư cho dự án còn cao.
- Việc hạch toán giá bán điện còn lúng túng, chưa có văn bản hướng dẫn thống nhất việc thanh lý tài sản và chưa xoá bỏ hoàn toàn hình thức cai thầu bàn giao lưới điện sau đầu tư. Tình trạng một số hộ tư nhân cai thầu điện chưa được chấm dứt. 
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của đề án điện nông thôn, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Các cấp, các ngành thuộc Thành phố trong phạm vi chức năng của mình cần tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch, tiến độ triển khai đề án điện nông thôn.

2. Chủ tịch UBDN các huyện:
- Tập trung chỉ đạo Ban quản lý dự án và UBND xã được đầu tư làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện các dự án đã giao trong kế hoạch 2001, trong đó hoàn thành đồng bộ phần công trình bằng nguồn vốn nhân dân đóng góp. Đối với các dự án điện nông thôn kế hoạch năm 1999, 2000 hoàn thành đồng bộ trước ngày 30/9/2001; Đối với dự án thuộc kế hoạch năm 2001, chủ động thực hiện kiểm định công tơ để tạo điều kiện cho các xã hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch được giao.
- Thực hiện hạch toán trong các khâu giảm giá bán điện xoá bỏ hoàn toàn hình thức cai thầu điện tại các xã.
- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng điện nông thôn do lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo gồm các phòng ban chức năng của UBND huyện và lãnh đạo UBND xã được đầu tư. Ban chỉ đạo thực hiện ngay từ khi khảo sát lập dự án đến khi quyết toán hoàn công và bàn giao công trình.
- Chỉ đạo Ban quản lý dự án lựa chọn đơn vị tư vấn có trách nhiệm, đủ năng lực để lập dự án và thiết kế kỹ thuật đảm bảo chất lượng, yêu cầu trong đó tận dụng tối đa vật tư thiết bị trên lưới điện hiện có, đồng thời có trách nhiệm giám sát thi công để điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế tại hiện trường.

3. Giám đốc Sở Công nghiệp:
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng điện nông thôn theo Đề án điện nông thôn đã được phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư tận dụng tối đa vật tư thiết bị trên lưới điện cũ để sử dụng trong các dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn.

4. Giám đốc Sở Tài chính Vật giá:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công nghiệp hướng dẫn hạch toán giá bán điện đến hộ dân, quản lý sử dụng kinh phí thu tiền điện.
- Hướng dẫn thu hồi, thanh lý tài sản và việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý sử dụng tài sản lưới điện hạ thế sau đầu tư.

5. Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư:
- Cải tiến quy trình thẩm định dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án điện nông thôn.
- Hàng tháng tổ chức giao ban kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện dự án điện nông thôn.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, báo cáo UBND Thành phố về thời gian và kế hoạch thực hiện hàng năm để hoàn thành đề án điện nông thôn theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố.

6. Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nội:
- Tổng kết việc đầu tư, bán điện trực tiếp cho các hộ dân và mở rộng việc bán điện trực tiếp cho các hộ dân tại các xã ngoại thành.
- Có phương án tiếp nhận lưới điện trung thế ngay sau khi hoàn thành và nghiệm thu đóng điện.
- Nghiên cứu, đề xuất phương án từng bước tiếp nhận và quản lý lưới điện hạ thế.
Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này và hàng tháng báo cáo UBND Thành phố./.
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