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- Xây dựng mới 66,7 km ñường dây (trong ñó: ñường dây 35 kV là 46,6
km, ñường dây 10kV theo tiêu chuẩn 35 kV là 20,1km) và cải tạo 13,2 km
ñường dây lên 35 kV.
- Xây dựng mới 97 trạm biến áp phân phối với tổng công suất ñặt 22.290
kVA. Cải tạo 40 trạm biến áp phân phối với tổng công suất 11.680 kVA, (trong ñó:
cải tạo ñiện áp lên 35 kV gồm 23 trạm/6.360 kVA, cải tạo nâng công suất 17
trạm/5.320 kVA).
3.2. Lưới ñiện hạ áp
- Xây dựng mới 120,252 km và cải tạo 287,6 km ñường dây hạ áp.
- Công tơ: Lắp ñặt mới 1.659 cái.
4. Vốn ñầu tư
Tổng vốn ñầu tư cho cải tạo và phát triển lưới ñiện huyện ðô Lương trong
giai ñoạn 2011 - 2015 dự kiến là 138,156 tỷ ñồng (trong ñó: Vốn cải tạo và phát
triển lưới trung áp là 77,19 tỷ ñồng, lưới hạ áp và công tơ là 60,966 tỷ ñồng).
Nguồn vốn: Vốn của ngành ðiện và các nguồn vốn khác.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Công Thương tổ chức công bố quy hoạch; chỉ ñạo Tư vấn lập quy
hoạch hoàn chỉnh hồ sơ theo ñúng nội dung ñược phê duyệt và gửi hồ sơ hoàn
chỉnh cho UBND huyện ðô Lương, Công ty ðiện lực Nghệ An ñể phối hợp quản lý
thực hiện quy hoạch theo quy ñịnh.
2. Giao Công ty ðiện lực Nghệ An, ðiện lực ðô Lương phối hợp với Sở
Công Thương và UBND huyện ðô Lương ñể triển khai thực hiện quy hoạch. Trong
quá trình ñầu tư xây dựng các công trình lưới ñiện, Công ty ðiện lực Nghệ An,
ðiện lực ðô Lương cần tuân thủ ñúng cấu trúc lưới ñiện, quy mô và cấp ñiện áp
ñược phê duyệt; tuân thủ các Quy ñịnh về hệ thống ñiện truyền tải và hệ thống ñiện
phân phối ñã ñược Bộ Công Thương ban hành.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch
và ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông; Chủ tịch
UBND huyện ðô Lương; Giám ñốc Kho bạc nhà nước tỉnh Nghệ An; Giám ñốc
Công ty ðiện lực Nghệ An, Giám ñốc ðiện lực ðô Lương và Thủ trưởng các ñơn
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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