
2021 2022 2023 2024 2025

1

Tỷ lệ các điểm được xác định là khu vực xung yếu 

của hệ thống điện (trạm biến thế, đường dây truyền 

tải và lưới cung cấp) được rà soát, kiểm tra, gia cố 

nếu cần thiết để kịp thời khắc phục các sự cố do thiên 

tai gây ra

%

 94/94 vị trí 

Đạt 100%               100               100               100               100 100             100

2

Điện năng được sản xuất từ các loại năng lượng sạch, 

tái tạo nối lưới/tổng số điện năng sử dụng trên địa bàn 

tỉnh

MWh/năm

      250.000        250.000        250.000         520.000        520.000 1.588.000   3.128.000   

3

Tỷ lệ địa phương được tuyên truyền về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm, hiệu quả và khuyến khích sử dụng 

các thiết bị tiêu thụ điện có dán nhãn tiết kiệm năng 

lượng

%

             100               100               100               100               100               100 100

4

Tỷ lệ các điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công

trình điện hoặc có khả năng gây mất an toàn công trình

điện được kiểm tra, xử lý, khắc phục

%

63,00                         100               100               100               100               100 100

5 Số giờ mất điện bình quân/năm (SAIDI). Giờ/năm 291,27         233,02           186,41                       149,13 119,30         95,44          83,65          

6 Tỷ lệ tiết kiệm điện % 2,10           2,60             2,80             2,80             2,90             3,00            3,00            

Thùng (Mì 

tôm; 

Sữa các loại; 

dầu ăn)

705.292 121.605 133.766 147.143 161.857 178.043 742.413

Tấn (Gạo, 

lương khô, 

đinh vít, dây 

thép)

69.355,76     11.958,21    13.154,03    14.469,43    15.916,38   17.508,01   73.006,07 

1000Lít 

(Xăng, dầu 

hỏa, dầu 

Diezen )

11.005,21  1.897,50      2.087,25      2.295,98      2.525,57      2.778,13       11.584,43 

Kế hoạch chuẩn bị cung cấp các mặt hàng thiết yếu 

trong và ngay sau thiên tai cho các vùng bị ảnh 

hưởng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng thường 

xuyên bị thiên tai, được lập chi tiết và chuẩn bị
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Phụ lục 3. CHỈ TIÊU PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU-LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ

ƯTH GIAI 
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2016-2020



2021 2022 2023 2024 2025

DỰ KIẾN TỪNG NĂM
DỰ KIẾN 

THỰC HIỆN 

GIAI ĐOẠN 

2021-2025

TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ

ƯTH GIAI 

ĐOẠN 

2016-2020

Tấm (Tôn lợp) 6.380 1.100 1.210 1.331 1.464 1.610 6.716

Tấn (Các 

mặt hàng 

lương thực, 

thực phẩm 

khác: Rau 

củ, thịt,  

đường,…)

282.801 58,300 64.130 70.543 77.597 85.357 297.685

Kế hoạch chuẩn bị cung cấp các mặt hàng thiết yếu 

trong và ngay sau thiên tai cho các vùng bị ảnh 

hưởng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng thường 

xuyên bị thiên tai, được lập chi tiết và chuẩn bị
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