
 

           V/v trả lời kiến nghị của cử tri 

 

 Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước. 

 

Căn cứ Công văn số 71/ĐĐBQH, ngày 29/11/2021 của Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Bình Phước gửi Công ty Điện lực Bình Phước về việc chuyển kiến nghị 

của cử tri. 

Qua tìm hiểu nội dung kiến nghị của cử tri về việc “triển khai xây dựng 

đường dây 110kV và cột điện qua đất và nhà cửa các hộ dân ấp Thạnh Cường, xã 

Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, nhưng không thông báo đến các hộ dân được biết; 

mức áp giá đền bù không thỏa đáng”. Công ty Điện lực Bình Phước đã tiến hành 

kiểm tra, rà soát vào xin báo cáo đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước một 

số nội dung như sau: 

- Tuyến đường dây và các móng trụ 110kV đi qua địa bàn ấp Thạnh Cường, 

xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh thuộc công trình: Đường dây 110kV nhánh rẽ đấu 

nối vào Trạm 110kV Hoa Lư do Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam trực 

thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam làm chủ đầu tư. Do đó, việc đền bù giải 

phóng mặt bằng của công trình do Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam phối 

hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Ninh tham mưu UBND huyện 

Lộc Ninh thực hiện. Công ty Điện lực Bình Phước không được giao nhiệm vụ công 

tác chuẩn bị đầu tư công trình nêu trên. 

- Để trả lời nội dung kiến nghị của cử tri được đúng theo chức năng, quyền 

hạn, nhiệm vụ của các đơn vị. Công ty Điện lực Bình Phước kiến nghị Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh chuyển nội dung kiến nghị của tri ấp Thạnh Cường, xã Lộc 

Thạnh, huyện Lộc Ninh cho UBND huyện Lộc Ninh (trực tiếp là Trung tâm phát 

triển quỹ đất) để giải đáp kiến nghị của cử tri. 

Trên đây là nội dung phúc đáp Công ty Điện lực Bình Phước báo cáo đến 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước được rõ./. 

Trân trọng!    

              
Nơi nhận: 

   - Như kính gửi;  

   - Ban Giám đốc (b/cáo);         

   - Lưu: VT, KT (Thang) 

                       GIÁM ĐỐC 

                        

 

 

 

 

                                                                                                                  

Đỗ Văn Hờn 

                                                                                                                                

TỔNG CÔNG TY  

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /PCBP-KT Bình Phước, ngày    tháng 12 năm 2021 
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