Phat triên cac d an iên mt tri tai k Nông cung ha hen giup nganh iên k Nông giam ty lê tôn thât iên. nh minh ha.

Là mt trong nhng a phng có tim nng ln v phát trin h thng nng lng mt tri, vi iu kin thi tit nhit nng nóng cao.
Tnh k Nông thu hút các doanh nghip n u t khai thác hiu qu ngun nng lng vô tn ti ây.
Theo ó, nm va qua UBND tnh k Nông chp thun ch trng u t 2 d án in nng lng mt tri ti huyn C Jút ó là: D án
Nhà máy in mt tri C Jút và D án in mt tri Trúc Sn. Hai d án có công sut thit k hn 100 MW, vi tng kinh phí u
t gn 2.500 t ng.
Tháng 4/2019, Nhà máy in mt tri C Jút (ti th trn Ea T’ling, huyn C Jút, tnh k Nông) ca Công ty c phn Thy
in Min Trung chính thc vn hành. ây là d án in mt tri u tiên ca tnh k Nông vi tng vn u t hn 1.200 t ng trên din
tích gn 65 ha. D an c xây dng vung ven thi trân Ea T’ling, ni ât ai kem mau m, trông cac loai cây nông
nghiêp nng suât thâp, hiêu qua kinh tê không cao.
Vi ngun nng lng này, Nhà máy in mt tri C Jut s cung cp cho h thng in quc gia sn lng in hng nm hn 78,55
triu kWh/nm. Doanh thu Nhà máy in mt tri C Jút c t 200 t ng/nm.
Hin nay, trên a bàn tnh không ch có các c quan, doanh nghip mà ngay c h gia ình cng bt u quan tâm, tip
cn và lp t h thng in mt tri áp mái phc v sn xut và sinh hot.
Trong ó, có gn 10 công trình ca các h gia ình, vi công sut t 3 kW n 10 kW và 6 công trình ca các cá nhân
và doanh nghip u t ti các trang tri, vi công sut gn 1MW; tt c các công trình u t này ã c ngành in kho sát,
tha thun u ni và cam kt mua in theo giá ca Chính ph ban hành.
i din lãnh o Công ty in lc k Nông cho bit, ti k Nông vic xây dng, vn hành 2 nhà máy in mt tri vi công sut ln
ti huyn C Jút ã góp phn tng thêm ngun cung in ti ch, cng nh góp phn n nh in áp, li in ca tnh k Nông noi
riêng va ca nc noi chung. Phat triên cac d an iên mt tri tai k Nông cung ha hen giup nganh iên k Nông
giam ty lê tôn thât iên nh gia tng nguôn cung tai chô.
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