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VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________

Số: 8550/VPCP-CN
V/v chuẩn bị tổ chức hội nghị với các
địa phương về hoàn thiện
Quy hoạch điện VIII.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Để hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) trình duyệt bảo đảm công khai,
minh bạch, dân chủ, đồng thuận và hiệu quả tốt nhất cho đất nước, Thủ tướng
Chính phủ dự kiến sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả
nước về Quy hoạch điện VIII. Để chuẩn bị tốt Hội nghị này, Phó Thủ tướng
Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Các địa phương có báo cáo ngắn gọn về tình hình thực hiện quy hoạch
phát triển điện lực trên địa bàn; báo cáo tổng hợp về các đề xuất bổ sung quy
hoạch nguồn và lưới điện đã gửi Bộ Công Thương/Thủ tướng Chính phủ đến
ngày 20 tháng 11 năm 2021 (nếu có, chưa được phê duyệt); gửi Bộ Công
Thương để tổng hợp trước ngày 27 tháng 11 năm 2021.
2. Bộ Công Thương tổng hợp kiến nghị của các địa phương về quy hoạch
các loại nguồn điện và lưới điện; chuẩn bị tài liệu, nội dung và chương trình Hội
nghị, báo cáo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2021.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTg, các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2). nvq
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