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Kính gửi: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước.

Căn cứ công văn số 242/HĐND, ngày 17/08/2021 của Hội đồng Nhân dân 
tỉnh Bình Phước về việc xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi xác minh, kiểm tra nội dung liên quan kiến nghị của cử tri, Công ty 
Điện lực Bình Phước xin báo cáo cụ thể như sau:

Kiến nghị: 
Hiện tại, đường điện khu vực thôn 6 và trung tâm xã Đa kia công suất yếu, 

không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đề nghị Công ty 
Điện lực Bình Phước kiểm tra và có biện pháp nâng cấp đường điện khu vực này, 
giúp người dân có điều kiện sinh hoạt và ổn định sản xuất. 

Trả lời:
Lời đầu tiên Công ty Điện lực Bình Phước xin chia sẻ những khó khăn của 

nhân dân khu vực thôn 6 và trung tâm xã Đa kia, huyện Bù Gia Mập về chất lượng 
điện năng có công suất yếu, không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của 
người dân theo kiến nghị của cử tri.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của nhân dân xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập về 
việc đường điện Thôn 6 và trung tâm xã Đa Kia. Trong tháng 02/2021 Công ty 
Điện lực Bình Phước, Điện lực Bù Đốp đã phối hợp với chính quyền địa phương 
kiểm tra thực tế lưới điện khu vực trung tâm xã Đakia và thôn 6, xã Đakia, huyện 
Bù Gia Mập ghi nhận hiện trạng như sau: 

Khu vực trung tâm xã Đakia, Huyện Bù Gia Mập đang sử dụng điện tại 
TBA Đakia 215, TBA Đakia 220. Trong thời gian vừa qua tại TBA Đakia 215 có 
công suất 250kVA đang vận hành 90% tải, sau khi hệ thống chiếu sáng công cộng 
đường giao thông đã đưa vào hoạt động làm quá tải TBA vào buổi tối. Sau nhận 
được thông tin của các hộ dân bị mất điện thuộc TBA trên, Điện lực Bù Đốp đã 
tiến hành khắc phục tăng công suất TBA Đakia 215 từ 250kVA lên 400kVA từ 
tháng 02/2021 xử lý dứt điểm không còn quá tải TBA trên. 

Thôn 6 Đakia, huyện Bù Gia Mập đang sử dụng điện thuộc TBA Đakia 195 
công suất 2x37,5kVA và TBA Đakia 203 công suất 2x50kVA và một phần TBA 
Đakia 215 công suất 400kVA. Do nhu cầu sử dụng điện nên một số hộ dân kéo sau 



điện kế quá xa, sau một thời gian vận hành dây dẫn xuống cấp, phụ tải lại tăng nên 
điện áp tại một số hộ dân còn 200V. Đặc biệt, TBA Đakia 195 có lưới hạ thế độc 
lập đi qua vườn cao su nông trường với bán kính cấp điện hơn 800m, phụ tải lại tập 
trung cuối lưới, các hộ dân kéo sau điện kế xa. Mặc dù Điện lực Bù Đốp đã tiến 
hành ép lèo hạ thế, đóng tiếp địa lặp lại cuối lưới hạ thế độc lập nhưng điện áp vẫn 
còn thấp (tại trụ điện cuối điện áp 200V, kéo sau điện kế về đến nhà dân còn từ 
160 đến 180V).

Để khắc phục triệt để tình trạng điện áp thấp và giải quyết dứt điện kiến nghị 
cử tri kéo dài, Công ty Điện lực Bình Phước đã đưa vào phương án XDCB lưới 
điện khu vực huyện Bù Đốp 2022 (với tổng mức đầu tư gần 1,2 tỷ) và dự kiến thi 
công hoàn thành đóng điện trong năm 2022.

Bên cạnh đó để có cơ sở pháp lý lên kế hoạch khắc phục triệt để khu vực có 
điện áp thấp trên bằng cách xây dựng thêm lưới trung thế, di dời TBA vào tâm phụ 
tải, Công ty Điện lực Bình Phước đề nghị UBND xã Đakia thực hiện họp dân, 
nông trường 5 thống nhất cho giải tỏa HLATLĐCA để Công ty Điện lực Bình 
Phước thực hiện các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến trả lời của Công ty Điện lực Bình Phước đến Thường trực 
Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước, cũng như nhân dân khu vực thôn 6 và trung 
tâm xã Đa kia, huyện Bù Gia Mập. Chúng tôi hết sức cảm ơn các Sở, Ban, Ngành 
của tỉnh và nhân dân toàn tỉnh đã phản ánh kịp thời các bức xúc, kiến nghị để đơn 
vị hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cung cấp điện trên toàn địa bàn tỉnh nhà./.  

Trân trọng!
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, KT (Ng).
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