
Kính gửi: Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bình Phước

Căn cứ văn bản số 22/HĐND ngày 06/02/2020 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh 
Bình Phước về việc đề nghị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

Căn cứ văn bản số 47/HĐND ngày 21/02/2020 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh 
Bình Phước về việc đề nghị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi kiểm tra, xác minh thực tế hiện trường theo kiến nghị của các cử tri. 
Công ty Điện lực Bình Phước phúc đáp nội dung kiến nghị của các cử tri, cụ thể 
như sau:

1. Kiến nghị của cử tri Phan Thị Lược - thôn 8, xã Thống Nhất, huyện Bù 
Đăng phản ánh: thời gian qua theo qui định đối với hộ dân tộc thiểu số chưa có 
điện lưới Quốc gia thì được hỗ trợ kinh phí nhưng khoảng cách từ nhà ở đến trụ 
điện phải trên 500m; cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quy định lại, 
rút ngắn khoảng cách xuống còn 300m để tạo điều kiện cho hộ nghèo được hưởng 
nguồn điện thắp sáng:

Nhà cử tri Phan Thị Lược hiện nay đã có điện lưới Quốc gia để sử dụng, đang 
được cung cấp điện bởi trạm biến áp ấp 8 Thống Nhất, tuyến 473 Bù Đăng (công 
suất 2x25kVA). Khoảng cách từ nhà khách hàng đến lưới điện hạ áp hiện hữu là 
360m.

Về ý kiến hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân tộc thiểu số theo kiến nghị của cử tri 
Phan Thị Lược “thời gian qua theo qui định đối với hộ dân tộc thiểu số chưa có 
điện lưới Quốc gia thì được hỗ trợ kinh phí nhưng khoảng cách từ nhà ở đến trụ 
điện phải trên 500m” theo văn bản quy định của UBND huyện Bù Đăng và văn 
bản hướng dẫn của phòng LĐTB-XH huyện Bù Đăng. Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam không quy định vấn đề này do đó Công ty Điện lực Bình Phước không thực 
hiện. Việc hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng 
chưa có điện lưới và hộ bảo trợ xã hội (như kiến nghị của cử tri Phan Thị Lược) 
được địa phương (phòng LĐTBXH huyện) triển khai thực hiện theo văn bản số 
103/LĐTBXH ngày 29/10/2019 của phòng LĐTBXH huyện Bù Đăng (có văn bản 
đính kèm). 

2. Kiến nghị của cử tri xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú: phản ánh, kiến nghị 
xem xét, chỉ đạo di dời cột điện tại khu vực tượng đài huyện Đồng Phú, các cột 
điện này đặt gần đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
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Số:               /PCBP-KTTT&PC Bình Phước, ngày    tháng 02 năm 2020
V/v phúc đáp nội dung kiến nghị của cử tri 

các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đồng Phú 
và Hớn Quản.



Khu vực tượng đài huyện Đồng Phú thuộc khoảng trụ 146B đến 151B, trục 
chính tuyến 471ĐP. Công trình này là công trình trọng điểm năm 2017, tất cả các 
tuyến trục chính 471ĐP, 473ĐP, 479ĐP, 475-477ĐP Điện lực Đồng Phú đã thực 
hiện thi công theo đúng giấy phép xây dựng của Sở Giao thông Vận Tải – UBND 
tỉnh Bình Phước theo công văn số 111/SGTVT-KCHT ngày 11/2/2017: thống nhất 
xác định vị trí di dời và trồng trụ điện trong phạm vi GPMB bổ sung cho dự án đầu 
tư mở rộng tuyến ĐT.741 đoạn Bàu Trư – Đồng Xoài và vị trí Điện lực được phép 
trồng là cách tim đường hiện hữu mỗi bên ra 14,5m (ngay sát mép thành mương 
thoát nước phía trong). Các trụ điện tại khu vực này đều nằm bên trong bó vỉa và 
không ảnh hưởng gì đến quá trình tham gia giao thông.  

3. Kiến nghị của cử tri xã An Phú, huyện Hớn Quản: kiến nghị đường điện 
sinh hoạt tại khu vực tổ 5 và tổ 7, ấp Phố Lố, xã An Phú hiện tại điện năng không 
đủ để cung cấp cho nhân dân ở khu vực này để sinh hoạt và sản xuất. Vấn đề này, 
người dân đã đề nghị nhiều lần, Điện lực thị xã Bình Long (xã An Phú thuộc huyện 
Hớn Quản nhưng dùng điện của Điện lực Bình Long) đã vào khảo sát nhưng không 
thấy xem xét, giải quyết. Đề nghị Điện lực Tỉnh quan tâm, chỉ đạo Điện lực Bình 
Long xem xét, nâng cấp điện năng để phục vụ nhân dân sinh hoạt và sản xuất:

Khu vực tổ 5 và tổ 7, ấp Phố Lố, xã An Phú đang sử dụng điện thuộc trạm 
biến áp Phố Lố 48 1x50KVA, điện áp đo tại cuối hạ áp là 219V (trụ 20a, lúc 9h27), 
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, riêng tổ 5 là có đường dây lưới trục của ngành điện, chỉ 
có một phần tổ 7 (11 hộ) chưa có lưới trục hạ áp.

Để giải quyết cơ bản ổn định cung cấp điện khu vực tổ 5, tổ 7 ấp Phố Lố, Xã 
An Phú, Điện lực Bình Long đã lập kế hoạch đầu tư và dự kiến thực hiện giai đoạn 
1: Xây dựng đường dây trung áp dài 0,445km và di dời TBA 1x50KVA với tổng 
mức đầu tư là 287,9 triệu, gồm 43 hộ, suất đầu tư 6,7 triệu/hộ. Dự kiến thực hiện 
trong thời gian tới (Dự án ứng vốn tỉnh Bình Phước).

4. Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập đề nghị lắp công 
tơ điện cho 22 hộ dân tại thôn Bình Tiến để người dân không phải trả giá điện cao. 
Khu vực này đã được Điện lực Bù Đốp khảo sát nhưng đến nay vẫn chưa được 
thực hiện:

Hiện tại khu vực thôn Bình Tiến, xã Phước Minh, Huyện Bù Gia Mập có 
mật độ dân cư thưa thớt, sống rãi rác nhiều nơi, thiếu tập trung, các hộ dân sinh 
sống cách lưới điện hiện hữu quá xa nên không đáp ứng yêu cầu chất lượng điện 
khi sử dụng. Vì thế, để lắp công tơ điện bán điện trực tiếp cho 22 hộ dân trên, trước 
tiên phải đầu tư khoảng 0,8km trung thế, 01 TBA 1x50kVA và 1,2km hạ thế, sau 
đó mới lắp công tơ bán điện trực tiếp đến từng hộ dân. Để đầu tư với số lượng 
chiều dài đường dây trung hạ thế và TBA trên, cần nguồn vốn với tổng mức đầu tư 
gần 650 triệu đồng (suất đầu tư trên một hộ dân khoảng 29,5 triệu/hộ là rất lớn). 
Trên địa bàn lưới điện thuộc Điện lực Bù Đốp quản lý có nhiều khu vực khác chưa 
có điện, mật độ dân cư đông, suất đầu tư thấp và hiệu quả hơn nhiều nên Điện lực 
ưu tiên đầu tư trước. Riêng đối với khu vực này (thôn Bình Tiến) đã có kế hoạch 
đầu tư lưới điện theo nguồn vốn tây nguyên trong những năm sắp đến.
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5. Kiến nghị toàn bộ các hộ dân đang sống tại tổ 3, tổ 8, ấp Thuận Thành 2 
và tổ 3, ấp Thuận Hòa 1 đang sử dụng nguồn điện lưới chung (khoảng 40 hộ), 
nhưng hiện tại nguồn điện rất yếu, người dân sử dụng quạt điện không thể quay, 
bóng đèn không thể thắp sáng, bơm nước để sử dụng thì phải chờ từ 00 giờ đến 04 
giờ mới có thể bơm nước. Trong khi 12 hộ cuối tổ 3, tổ 8, ấp Thuận Thành 2 và tổ 
3, ấp Thuận Hòa 1 chỉ sử dụng hai đồng hồ tổng và hàng tháng phải trả tiền ở mức 
cao bậc 4, bậc 5. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị và được phòng Kinh tế - Hạ tầng 
Huyện phối hợp với Điện lực Đồng Xoài về khảo sát, lên phương án nhưng đến 
nay vẫn chưa thực hiện:

Các hộ dân đang sống tại tổ 3, tổ 8, ấp Thuận Thành 2 và tổ 3, ấp Thuận Hòa 
1 (khoảng 40 hộ) giáp ranh với nhau đang sử dụng điện thuộc đường dây hạ áp do 
bà Nguyễn Thị Kim Dung làm chủ đầu tư đã bàn giao cho ngành điện quản lý năm 
2018. Do đường dây hạ áp khách hàng đầu tư vận hành lâu ngày nên trụ điện và 
dây dẫn bị xuống cấp, mặt khác phụ tải khu vực này phát triển nhanh nên đường 
dây bị quá tải, 24 hộ dân chưa có đường dây hạ áp đi ngang qua nên phải câu kéo 
sau điện kế với khoảng cách 400m về nhà để sinh hoạt.

Để đảm bảo cung cấp điện đến các hộ dân khu vực này đảm bảo chất lượng 
điện áp và an toàn thì cần đầu tư, cải tạo lưới điện khu vực này với quy mô đường 
dây trung áp 500m, 01 TBA 2x50kVA và 1000m hạ áp ước tổng mức đầu tư 
khoảng 1.125 triệu đồng (suất đầu tư trên một hộ dân khoảng 28,12 triệu/hộ là rất 
lớn). 

Do nguồn vốn đầu tư xây dựng hàng năm của Công ty rất hạn hẹp, với 
nguồn vốn phân bổ hàng năm chủ yếu là để đầu tư các lưới điện trục chính, cải tạo 
lưới điện hiện hữu nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục… nên lưới điện 
khu vực này chưa được nâng cấp cải tạo kịp thời.

Trên đây là nội dung phúc đáp các kiến nghị của cử tri theo công văn số 
22/HĐND ngày 06/02/2020 và công văn số 47/HĐND ngày 21/02/2020 của Hội 
Đồng Nhân Dân tỉnh Bình Phước. Công ty Điện lực Bình Phước báo cáo đến Hội 
Đồng Nhân Dân tỉnh Bình Phước./. 

Trân trọng kính chào!  
Nơi nhận:
- Như trên (hard-copy);
- Ban GĐ Cty (e-copy);
- Lưu: VT, KTTT&PC (vntn.08).  

GIÁM ĐỐC
     

(đã ký)

Đỗ Văn Hờn
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