
VAN PHONG CHINH PHU CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tu do - Hanh phác 

Ha Ni, ngày 13 tháng 4 nám 2022 

THÔNG BAO 
TPDANflINL1JCVlETkt  1un cüa Thtrông trirc ChInh phü ti cuc hçp v tInh hInh 

A so g cung  üng diên và vn d cung cp than, khI cho san xut din 
DEN I  Ngay:.  

Chuyê'n NgyI 03 tháng 4 nãm 2022, t1i tri s& ChInh phü, Thu tuóng ChInh phü 

Sôvà k liiu  H h   Minji  ChInh dã chii trI cuc h9p Thirông trrc ChInh phü ye tnh hInh cung 
üng din và van dê cung cap than, khI cho san xuât din. Tham dr cuc hçp có 
Phó ThU tuâng ChInh phU Lé Minh Khái, Phó ThU tuâng ChInh phU Lê VAn Thành, 
Bô truông Bô Cong Thucmg Nguyen Hông Diên, B trithng Bô Kê hoachvà Dâu 
tu Nguyen ChI Dung, Bô trithng Bô Tài nguyen và Môi tnthng Trân Hông Ha, 
Bô tnthng, ChU nhim VAn phông ChInh phU Trân Van San, dai  din lAnh dao  các 

B, ca quan: Tài chinh, Uy ban Quãn i von nba nuàc ti doanh nghip, VAn phông 
ChInh phU, Uy ban nhân dan tinh Quâng Ninh, Tp doàn Din lrc Vit Nam 
(E\TN), Tp doàn Dâu KhI Vit Nam (P\TN), Tp doàn Cong nghip Than - 
Khoáng san Vit Nam (PVN), Tong Cong ty Bong Bäc. Sau khi nghe B tru&ng 

B Cong Thuang báo cáo, kiên phát biêu cUa các dai  biêu tham gia cuc h9p, 
Thir&ng trrc ChInh phU cia kêt lu.n thu sau: 

1. An ninh nAng hxqng là nn tang, dng thai là tin d quan trçng cho phát 
triên kinh té - xA hi cUa dat rnrâc; trong thxi gian qua, ngành din, dâu khI, than 
cia có dóng gop rat quan trçng trong vic thUc day phát trién kinh té - xA hi, 
bâo dam quôc phàng, an ninh tai  nhiêu dja phuang và dat nu&c. Dôi vâi an 
ninh nAng 1iig, ChInh phU, ThU tuâng ChInh phU ciA có rnt so vAn bàn lAnh 
do, chi dao,  giao trách nhim the cho B Cong Thucing, Uy ban Quân i von 
nhà nuàc tai  doanh nghip, EVN, các chU the khác ye bâo dam cung üng din, 
tuyt dôi không dê xay ra thiêu din, không dê xây ra khUng hoãng näng hrcing 
trong mi tInh huông. 

Thrc hin các nhim vi phuc hi và phát trin kinh t dt nuâc, ThU tung 
ChInh phU cia có Cong din so 181 3/CD-TTg ngày 24 tháng 12 nAm 2021 ye vic 
dir báo thu câu din, sUd%Ing din tiêt kim và hiu qua, bào dam cung Ung din 
nAm 2022 và các nAm tiêp theo. Theo do, ThU ttràng ChInh phU dA giao Bô Cong 
Thuan chU dng, phôi hcp vói các B, ngành lien quan chi do, thrc hin các giãi 
pháp dê bào dam vCng chAc an ninh nAng hrqng quôc gia, báo dam cung Ung din 
an toàn, tin cy cho mi mt san xuât, kinh doanh và di song nhân dan trong nAm 
2022 và các nAm tiêp theo; ThU tuâng ChInh phU ciA giao E\TN chU dng trong cong 
tác du bao thu cau din, theo dôi sat diên bin nhu câu din trong nAm 2022 và các 
nAm tiêp theo dé xay drng ké hoach vn hãnh tôi uu, dUng quy djnh, thrc hin cOng 
tác vn hành h thông din quôc gia bão dam an toàn, tin cy Va hiu qua, kjp thOi 
báo cáo B COng Thuang xà 1 các van de vuqt tham quyên; dông thOi, ThU tuàn 
ChInh phU cUng giao the B, ngành, daphiiang triên khai các giâi pháp the dê 
bâo dam không dê thieu din cho san xuât kinh doanh và diii song nhãn d. 
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2. Nhu ta dA bit, tü du näm dn nay, bi cânh dja chInh trj, dla  kinh t trên 
the giâi diên biên phüc tap, khó kthng; them vào do, ânh htthng cüa di djch 
Covid-19 dâ lam tang giá nhiên 1iu than, dâu và khI, thng chi phi vn chuyên 
trén phm vi toãn the gii, dâ tác dng den san xuât và tiêu dung din trong nithc. 
Mc dü cong tác chi do diêu hãnh cüa ChInh phü, Thu tuâng ChInh phü cci bàn 
day dü, song vic to chc thirc hin và phôi hçrp cüa các B, ngành, ca quan chüc 
nàng lien quan trong thtii gian qua cOn chra dOng b, chua chtt chê, thiêu tInh 
chü dng; dông thai, vic dir báo, xây dirng các kê hoch ye san luvng, tiên d, 
nhu câu cOn chua sat tInh hInh và chua kjp thii diêu chinh khi tInh hInh thay dôi. 

3. Các b, ngành, ca quan di,r hçp dâ th&ng thin trao di, nhndjnh tInh hInh 
và dánh giá toàn din các van dê ton tii mt cach khách quan, dê xuât các giâi 
pháp khäc phic trong thcci gian tói trên tinh than tat câ vi mlic tiêu chung, dt lçii 
ich quôc gia dan tc len trên het, truâc hêt. 

4. Dánh giá v ngun hrc trongnuórc, khâ näng san xut diên trong rnthc và 
khâ näng nhp khâu din cho thây ye tong the h thông din quôc gia có the bão 
dam cung üng din, song van tiêm an nguy c thiêu din cic b tai  các khu virc, 
nhât là mien Bäc. Tuy 4y, yêu câu chung dt ra là phái bão dam cung cap din 
mt cách ben ving, không dé khUng hoâng ye nng hrçing, dáp üng yêu câu san 
xuât kinh doanh và tiêu dung cüa nhân dan, dông thai bão dam giá Ca hqp l, 
kiêm soát giá phü hçip, không gay tác dng tiéu crc tai lam  phát và các can dôi 
lan ye xuât nh.p khâu, thu chi ngân sách nhà rnrâc. Yêu câu các B, ngành, ca 
quan chrc nAng lien quan den quâri 1, thirc hin cung ng din can barn sat, d 
báo tot tInh hInh, dông thai dua ra nhng miic tiêu, nhim vii, giái pháp khã thi, 
chü dng th%Tc hin theo chüc näng, nhim vi và khäc phiic cho &rqc nhng ton 
tai, h?n ché, bat cp thai gian qua. 

Yêu cu các Tp doàn: EVN, TKV, PVN và các doanh nghip ngành din 
trong nuâc thc hin có hiu qua cac chi dao  cüa các Ca quan nhà nithc, tAng cung 
cong tác phôi hqp thrc hin ye phát triên din; thu dng barn sat diên biên th 
tnr?ng dé cO kê hoach san xuât kinh doanh phO hqp, dâu tu phát triên bài bàn cá 
truâc mat và lâu dai, chá tr9ng dOi mài cong ngh, bAt nhjp phát trien cong ngh 
hin dai  trong phát triên ngành nAng hrçing, bâo dam phát trin ben v'ng, hiu qua. 

5. D báo dam vmg chc an ninh nAng lixçmg, an ninh cung cap din trong 
nAm 2022 và các nAm tiêp theo, yeu câu các B, ngành, Ca quan, doanh nghip 
lien quan tp trung th%rc hin rnt so ni dung sau: 

a) Bô Cong Thixcing: 

- Nhiên cüu các cach& chInh sách, giài pháp d nâng cao tInh t1r chü, t11 
cuang ye nAng h.rcmg quôc gia, giám thiêu sr phi thuc vào nithc ngoài, gop 
phân phát trien ben ving yà tAng tInh t%I chü, dc 1p  cüa nén kinh tê dat nuâc, 
báo cáo cap có thâm quyên xem xét, quyêt djnh. 

- Nghiên ciu, ban hãnh các ca ch, chInh sách thIch hqp nhàm tao  diêu kin 
cho nganh than, khi Co kê hoach san xuât da han, on dinh, dern lai lcn ich, hiêu 
qua cao nhât, tot nhât cho dat nu6c, báo cáo nhithg van dé vixçit thâm quyen. 
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- Rà soát k5' laj  K hoach cung cp din và 4n hành h thng din quc gia 
näm 2022 dä duqc B Cong Thuong phê duyt dé chü dng diêu chnh theo 
hu&ng khai thác hçip l, hiu qua nguôn hrc trong nuâc, trong do cO khai thác 
than, khI và nng krçing tái tao;  nghiên ciru, kjp thai bô sung giâi pháp nguôn 
din mi hiu qua tai  các khu c có nguy cci thiêu din cic b. 

- Chi trI, phi hcip vói B Tài chInh và cac c quan lien quan nghiên ciru, 
giâi quyêt tot môi quan h giih giá nhiên lieu dâu vào và giá din dâu ra theo Co 

ché thj trithng nhung CO sir diêu tiêt cüa nhà nuóc khi can thiêt. 

- Dy manh  thrc hin hiu qua chucing trmnh tit kim din, chuyn di näng 
luçrng xanh, sach;  phi hcip nghién ciru thüc day san xuât trong nrnc, irng dung 
cong ngh, dOi mâi sang tao,  tang näng suât lao dng trong linh viric nàng luqng. 

- Chü trI, phi hcp vth các Co quan lien quan xây ding Chi thj cüa Thu tithng 
ChInh phü ye dam bão cung irng din, cung cap than, khI cho san xuât din trong 
thii gian tói, báo cáo Thu tixcng ChInh phü tru& ngày 15 tháng 5 nàm 2022, 
trong dO có mt so ni dung chInh: tang cuOng cong tác phOi hcip giUa c quan 
quãn l nhà nuâc, giüa các doanh nghip chü lijc ye cung img din, cung cap than 
và khI; vn hành hiu qua, minh bach  h thông din và thj trithng din; trách 
nhim cüa các chü the tham gia cung üng din trong h thông din quôc gia; diêu 
hành giá din, than, khI; thrc hin hiu qua và dông bô các hçip dOng mua ban 
din, cung cap than, cung cap khI v.v... 

b) Bô Tài chInh chü trI cüng các co quan lien quan khn tnxclng rá soát, 
huOng dan các van dé lien quan den giá than, phCi hçp vOi kinh tê thj tru&ng djnh 
huàng xa hi chü nghTa trong tmg giai don, tüngth?i ks', dam bâo hài hOa Igi 
Ich giüa nha nithc, doanh nghip va nhãn dan; phôi hçip chat chë vói Bô Cong 
Thucng trong thirc hin diu hành co ché giá ban lé din theo quy djnh. 

c) Uy ban Quãn l vn nhà ntrâc tai  doanh nghip t chircthirc hin t& chüc 
nàng, nhim vi cüa co quan dai  din chü sâ hü'u nhà nuâc doi vói EVN, PVN, 
TKV; khán truong xi:r l các ni dung thuc thâm quyén nhäm thüc day tién d 
các chuOi dr an khI - din LO B, Ca Voi Xanh; không duçc dê xày ra các ách tàc 
do các thu tic hãnh chInh lam ánh hu&ng den tiên d các dir an din. 

d) E\TN, TKV, PVN và Tng cong ty DOng B.c tang cu&ng cong tác ph& 
hçip hiu qua, to chüc thirc hin tot các hqp dông mua ban din, cung cap than, 
cung cap khI dã k ket, tat Ca vi miic tiêu chung, vi lqi Ich quOc gia dan tc, khOng 
duçic dé xáy ra tInh trng ciic b, lçii Ich nhOm lam ãnh huâng dn bão dam cung 
üng din và anninh näng luqng quôc gia câ truóc mat và lâu dài; to chüc thiic hin 
tot, dam báo tien d, chat krçing dôi vài dr an din dugc giao lam chü dâu tix. 

6. Giao eac B: Cong Thuong, Tài chinh, K hoach và Dâu tu, Tài nguyen vá 
Môi truing, Uy ban Quãn l von nhà nuâc tai  doanh nghip, Uy ban than dan các 
tinh Co lien quan xem xét, giai quyét các kiên nghj cüa EVN, TKV, PVN và Tong 
cong ty DOng Bäc tai  các báo cáo néu ti cuc h9p horn nay theo thâm quyên (cac 
tp doàn, tOng cong ty glri báo cáo bang van bàn cho các co quan lien quan), kjp th&i 
báo cáo dé xuât Thu tthng ChInh phü nhng van dé vuçit thâm quyen. 
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7. Giao Phó Thu tiiâng ChInh phñ Lê Van Thành kjp thyi chi do xr 1 các 
van dê phát sinh ye cung üng din; thi.thng xuyên lãnh dao,  chi  dao  Ban Chi dao 
quôc gia ye phát triên din hrc thirc hin các nhim vj duqc giao; to chrc giao 
ban dt xuât, thumg kS'  dê dOn dôc kiêm tra victh?c hin các nhim vii ye cung 
üng din, nhäm phát triên ngânh din tuthc ta ben vQng, lành mnh, minh bach 
và hiu qua. 

Van phông ChInh phü xin thông báo d các B, ngành, cci quan, dja phucmg 
lien quan biêt, thirc hin./. 

Nolnhân: 
- ThO tithng, các Phó TUg Chinh phO (dê b/c); 
- Các B: CT, KHDT, TC, TNMT; 
- Uy ban Quán I vn nhà ntroc t?i  doanh nghip; 
- UBND các tin Ii, TP tj,Pc tIiuc trung trong; 
- Các Tp doàn: EVN, PVN, TKV; 
- Tong cong ty Dông Bàc; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr? 1 TTg, 
các V: TH, NN, KTTH, KGVX; 

- L.ru: VT, CN (2). nvq .1/- 

KT. BQ TRIJONG, CHU NHIM 
PHO CHU NHIM 

Nguyn Cao Lye 
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