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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cà Mau, ngày     tháng    năm 2021

V/v thực hiện các giải pháp cải thiện 
chỉ số tiếp cận điện năng

Kính gửi:
- Sở Công Thương; 
- Sở Giao thông và Vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm hành chính công;
- Ban quản lý các khu công nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau.

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc banh hành Quy trình thí điểm thực hiện cơ 
chế một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết 
các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi 
hành Luật bảo vệ môi trường

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công 
Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Thực hiện Công văn số 8385/EVN SPC-KD, ngày 21 tháng 9 năm 2021 của 
Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số 
tiếp cận điện năng. Công ty Điện lực Cà Mau kính báo đến quý Cơ quan về việc 
ngành điện cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến thủ tục 
cấp điện trung áp, theo đó sẽ bãi bỏ 02 thủ tục như sau:

1. Bãi bỏ thủ tục xác nhận “Kế hoạch bảo vệ môi trường” theo quy định tại 
Mục số 28 Phụ lục 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

2. Bãi bỏ thủ tục “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực đối 
với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng công suất lớn hơn 2000kVA 
không có hoặc không phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê 
duyệt”, theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 
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của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Để giảm thủ tục và thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện 
qua lưới điện trung áp, góp phần cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng. Công ty 
Điện lực Cà Mau kính thông báo đến các Đơn vị có liên quan đến công tác cấp 
điện trạm chuyên dùng để phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (bản giấy);
- Ban GĐ PCCM (thay báo cáo);
- P.KT, P.KTTTPC, P.QLĐT (biết,p/h);
- Các ĐL (phối hợp);
- Lưu: VT, KD (Tu.07)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hồ Mộng Đợi
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