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NGHỊ QUYẾT 
Thông qua kết quả rà soát sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 10 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004; 
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; 
Sau khi xem xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 04/10/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 

đề nghị thông qua dự án sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 
2006 - 2010 có xét đến 2015, Báo cáo thẩm tra số 36/BC-BKT ngày 17/10/2007 của Ban Kinh tế 
và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp; 

HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 10, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua kết quả rà soát sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lào 
Cai giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015. Kết quả rà soát sửa đổi, bổ sung quy hoạch đã cơ 
bản đảm bảo các nguyên tắc, mục tiêu chủ yếu sau: 

 
1. Nguyên tắc 
- Phù hợp, đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung; quy hoạch phát triển đô 

thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành khác của tỉnh. 
- Tuân thủ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 

về việc ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện 
lực. 

 
2. Mục tiêu: 
2.1. Đáp ứng nhu cầu điện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai. 
- Năm 2010: Công suất cực đại đạt 170 MW, điện thương phẩm 855 triệu kWh, tốc độ tăng 

trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2006 - 2010 là 31,2% năm. 
- Năm 2015:  Công suất cực đại đạt 305MW, điện thương phẩm đạt 1.584 triệu kWh, tốc độ 

tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2011 - 2015 là 13,10% năm. 
2.2. Đảm bảo đáp ứng được việc truyền tải hết sản lượng sản xuất ra của các nhà máy thuỷ 

điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai vào hệ thống điện quốc gia. 
 
Điều 2: Yêu cầu xây dựng quy hoạch: 
 
1. Đấu nối thuỷ điện 
- Việc đấu nối các nhà máy thuỷ điện vào lưới điện phải tuân thủ 'Quy định đấu nối vào hệ 

thống điện Quốc gia' ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của 
Bộ Công nghiệp. 

- Hệ thống đấu nối các thuỷ điện nhỏ phải đảm bảo truyền tải toàn bộ lượng điện năng 
được sản xuất ra của các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh theo biểu đồ do Trung 



tâm điều độ quy định trên cơ sở khai thác tối đa khả năng vận hành của nhà máy. 
 
2. Hệ thống truyền tải cao thế 
- Cấu trúc lưới điện được thiết kế đảm bảo có độ dự phòng cho phát triển ở giai đoạn quy 

hoạch kế tiếp. 
- Gam máy biến thế: Sử dụng các máy biến thế có công suất phù hợp với nhu cầu công suất 

của từng trạm biến áp. 
- Sự hỗ trợ giữa các trạm 110 kV được thực hiện bằng các mạch vòng trung thế. 
 
3. Hệ thống lưới điện trung thế 
Lưới trung thế đối với khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, khu đô thị và hộ phụ tải quan 

trọng thiết kế mạch vòng, vận hành hở; đối với lưới khu vực nông thôn thiết kế hình tia. 
 
4. Hệ thống lưới điện hạ thế 
Cấp điện áp phân phối hạ áp chọn thống nhất là 220/380V ba pha bốn dây có trung tính nối 

đất trực tiếp. 
- Dây dẫn: 
+ Khu vực thành phố Lào Cai, thị xã, khu đô thị, khu du lịch: Dùng hệ thống cáp ngầm kết 

hợp cáp vặn xoắn. 
+ Khu vực nông thôn các huyện: Dùng dây trần hoặc dây bọc cách điện. 
- Bán kính lưới hạ thế thiết kế: Thiết kế phù hợp với từng khu vực dân cư. 
 
5. Nhu cầu sử dụng đất 
Tổng nhu cầu sử dụng đất để xây dựng mới các công trình điện trên phạm vi tỉnh Lào Cai 

đến năm 2010 là 1.770 ha, trong đó: 
- Đất giao cho ngành điện quản lý để xây dựng các công trình điện: 65 ha; 
- Đất giao cho nhân dân quản lý, ngành điện được sử dụng tạm thời để xây dựng lưới điện: 

1.750 ha. Việc sử dụng đất, canh tác, xây dựng công trình của nhân dân trong phạm vi này phải 
phù hợp với quy định của pháp luật. 

 
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho: 
 
1. UBND tỉnh Lào Cai hoàn thiện Quy hoạch trình Bộ Công thương phê duyệt; phối hợp với 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện; hàng năm, báo cáo kết quả triển khai với HĐND 
tỉnh. 

2. Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc 
tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

 
Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19 tháng 10 năm 

2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Sùng Chúng 
 
 


