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   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày       tháng      năm 2022

V/v kiểm tra, rá soát trả lời ý
kiến, kiến nghị của cử tri

                       Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước 

Thực hiện Công văn số 1265/UBND-TH ngày 01 tháng 6 năm 2022 của

UBND tỉnh về việc khẩn trương xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở

Công Thương đã phối hợp với Công ty Điện lực Bình Phước, UBND các địa

phương tiến hành kiểm tra, rà soát. Nay, Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh

kết quả kiểm tra, rà soát trả lời kiến nghị cư tri như sau:

1. Đối với Cử tri Lê Thị Đào ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú và cử tri

Nguyễn Bắc ở thôn 6, xã Đường 10, huyện Bù Đăng: Kiến nghị trên địa bàn ấp 2,

xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú và thôn 6, xã Đường 10,  huyện Bù Đăng có

khoảng 20 hộ dân sinh sống đã lâu nhưng chưa được đầu tư lưới điện sinh hoạt và

sản xuất, đề nghị xem xét, giải quyết. 

Về nội dung này, Sở Công Thương xin được trả lời như sau:

- Hiện tại, khu vực đội 3, ấp 2, xã Đồng Tâm có khoảng 15 hộ dân chưa sử

dụng trực tiếp lưới điện hạ thế, để có nguồn điện sử dụng các hộ phải tự kéo điện

sau điện kế từ Quốc lộ 14 về nhà để sử dụng với bán kính khoảng 900m, do đường

dây câu kéo khoảng cách xa nên điện áp không đảm bảo, để đảm bảo nguồn cấp

điện cho các hộ dân thuộc khu vực trên cần đầu tư xây dựng mới đường dây trung

áp 1 pha dài 300m, 01 TBA 1x37,5kVA và 600 mét đường dây hạ áp với kinh phí

dự kiến đầu tư khoảng 624 triệu đồng.

 - Khu vực thôn 6, xã Đường 10 có khoảng 20 sinh sống rải rác dọc đường

giao thông liên huyện (hộ dân đầu tiên đến hộ dân cuối đường khoảng 2km). Các

hộ này đã sử dụng điện lưới Quốc gia được cấp từ trạm biến áp 1x25kVA nhánh rẽ

Chuồng Trâu - Cầu Mới, tuyến 472 Bù Đăng. Tuy nhiên, do các hộ dân khu vực

này sinh sống xa lưới hạ thế hiện hữu nên phải tự đầu tư đường dây sau điện kế về

nhà để sử dụng, hộ xa nhất khoảng 1,2km. Qua rà soát, để cấp điện cho các hộ dân

khu vực này cần đầu tư xây dựng mới 1,5km đường dây trung thế, 0,8km đường

dây hạ thế và 01 TBA công suất 1x50kVA với kinh phí dự kiến đầu tư khoảng

1,5tỷ đồng. 
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Vì vậy, để đảm bảo nguồn điện cho các hộ dân sinh hoạt, Sở Công Thương

đề nghị UBND huyện Đồng Phú, Bù Đăng chỉ đạo UBND xã Đồng Tâm, UBND

xã Đường 10 lập danh mục gửi Điện lực Đồng Phú, Điện lực Bù Đăng tổng hợp

báo cáo Công ty Điện lực Bình Phước để được xem xét đầu tư theo quy định.

2. Đối với Cử tri các huyện Bù Đốp, huyện Chơn Thành và huyện Bù Gia

Mập phản ánh hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng mạng lưới điện ở một số xã trên địa

bàn đã xuống cấp, điện yếu ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của

người dân. Đề nghị kiểm tra, xử lý để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống.

Về nội dung này, Sở Công Thương xin được trả lời như sau:

- Đối với Khu vực huyện Bù Đốp: Hiện tai, dân cư ấp Phước Tiến, xã Hưng

Phước tại khu vực suối 2 dòng có 26 hộ dân hộ dân, cử tri ấp 8, xã Thanh Hòa có

24 hộ dân, ấp 9, xã Thanh Hòa có 49 hộ dân không có điện sinh hoạt. Qua rà soát,

để đảm bảo nguồn cấp điện cho các hộ dân thuộc khu vực trên cần đầu tư khoảng

3.5km đường dây trung thế, 03 TBA 1x50kVA và 5,1km đường dây hạ thế với

tổng mức đầu tư gần 4,8 tỷ đồng.

- Đối với Khu vực huyện Bù Gia Mập: Cử tri thôn 4 và thôn 6 xã Đa Kia

kiến nghị đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện hạ áp để cấp điện cho các hộ dân tại

khu vực bàn cờ lân cận do các hộ dân câu kéo sau điện kế, đường dây đã xuống

cấp dẫn đến điện áp không đảm bảo; Cử tri khu vực ấp 8, thôn 8 xã Bình Thắng

huyện Bù Gia Mập kiến nghị hiện nay có khoảng 14 hộ dân chưa có điện lưới quốc

gia để sử dụng. Qua rà soát, để cấp điện cho các hộ dân trên cần đầu tư khoảng

1,5km trung thế, 02km hạ thế và 02 TBA 1x50KVA với tổng mức đầu tư 03 tỷ

đồng.

Vì vậy, Sở Công Thương đề nghị UBND huyện Bù Đốp, Bù Gia Mập chỉ

đạo UBND xã Phước Tiến, xã Hưng Phước, UBND xã Đa Kia, xã Bình Thắng lập

danh mục gửi Điện lực Bù Đốp, Bù Gia Mập tổng hợp báo cáo Công ty Điện lực

Bình Phước để được xem xét đầu tư theo quy định.

3. Đối với Cử tri thôn Bình Giai xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập kiến

nghị đường dây trung hạ thế và trạm biến áp Thôn Bình Giai thuộc công trình cấp

điện nông thôn từ lưới điện quốc gia hiện nay đã thi công xong nhưng chưa đóng

điện. Qua khảo sát thực tế, đường dây trung hạ thế xây dựng mới còn nhiều cây cối

vi phạm hành lang an toàn và không đủ điều kiện đảm bảo đóng điện vận hành. 

Về nội dung này, Sở Công Thương đề nghị UBND huyện Bù Gia Mập chỉ

đạo UBND xã Phước Minh tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực trên
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thực  hiện  giải  phóng mặt  bằng đảm bảo hành lang  an  toàn lưới  điện  để  sớm

nghiệm thu đóng điện để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại mục 5, Công văn số

1265/UBND-TH ngày 01 tháng 6 năm 2022, Sở Công Thương kính báo cáo UBND

tỉnh xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:                           GIÁM ĐỐC
- Như trên; 
- BTG Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; (Báo cáo)
- UBMTTQVN tỉnh;
- GĐ, PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, NL(H). 
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