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                 TỔNG CÔNG TY  

          ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC         

  Số:               /PCBP-KT Bình Phước, ngày       tháng 7 năm 2022 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện 

Phú Riềng và huyện Đồng Phú 

 

  

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Bình Bình Phước 

 

Căn cứ Văn bản số 207/HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 

Phước về việc đề nghị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

Nay Công ty Điện lực Bình Phước kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh Bình 

Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Phú Riềng và huyện Đồng Phú 

cụ thể như sau: 

1. Cử tri thôn Đồng Tâm, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng:  

- Cử tri Thi Văn Lệ - Thôn Đồng Tâm, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng kiến nghị: 

trước đây người dân thôn Đồng Tâm, xã Phước Tân làm đường điện chiếu sáng công cộng 

tại 03 tổ và có đăng ký hạ 03 đồng hồ điện tại Điện lực Bù Đăng năm 2017, đã đóng tiền 

trước là 6.000.000 đồng/3 tổ. Tuy nhiên, đến nay Điện lực Bù Đăng vẫn chưa trả lại số 

tiền đóng trước cho người dân. Đề nghị chỉ đạo giải quyết cho người dân. 

* Ý kiến trả lời: 

Do nhu cầu sử dụng đèn chiếu sáng công cộng tại các hộ dân của 3 tổ, Điện lực Bù 

Đăng (Đại diện cho Công ty Điện lực Bình Phước) có tiếp nhận 3 hồ sơ đề nghị cấp điện 

và đã ký hợp đồng gắn công tơ cho khách hàng, cụ thể: 

Stt Tên khách hàng Ngày đề nghị 
Ngày ký 

Hợp đồng 

Ngày lắp 

công tơ 
Ghi chú 

1 
CSCC tổ 1 thôn Đồng 

Tâm xã Phước Tân 
17/10/2017 19/10/2017 20/10/2017  

2 

Đèn CS tổ 6 thôn Đồng 

tâm Phước tân – Phú 

Riềng 

10/09/2017 12/09/2017 15/09/2017  

3 
CSCC tổ 4 thôn Đồng 

Tâm xã Phước Tân 
21/11/2017 22/11/2017 23/11/2017  

- Để thanh toán tiền điện hàng tháng kịp thời và dự phòng khi tiền điện tăng cao do 

chạm chập đường dây phía sau công tơ, đại điện của 3 tổ đã có giấy đề nghị ký quỹ với 

Điện lực Bù Đăng giữ hộ với số tiền 2.000.000 đồng/1 công tơ với mục đích để thanh 

toán tiền điện khi chưa thanh toán kịp thời. 

- Điện lực Bù Đăng (Đại diện cho Công ty Điện lực Bình Phước) đã đến làm việc 

trực tiếp và hướng dẫn khách hàng với nội dung: Để hoàn trả số tiền nêu trên theo đề nghị 

của cử tri, đại diện của 3 tổ cần bổ sung bản cam kết sẽ chịu trách nhiệm về việc thanh 

toán tiền điện hàng tháng cho Điện lực Bù Đăng kịp thời theo thời gian quy định và có 

xác nhận của chính quyền địa phương hoặc có giấy bảo lãnh của ngân hàng về việc thanh 

toán tiền điện hàng tháng. 
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2. Cử tri xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú:  

- Cử tri xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú kiến nghị: nhân dân tổ 1, ấp Thuận An 

trước đây đã đóng tiền để kéo đường điện sinh hoạt. Sau khi đầu tư, Ban quản lý dự án 

đường điện đã lập hồ sơ và bàn giao cho Điện lực Đồng Xoài quản lý, hiện tại đường điện 

đi trong lô cao su của các hộ dân. Vào mùa mưa, gió các cành cao su gãy đổ, rất nguy 

hiểm, làm ảnh hưởng đến đường điện. Đề nghị Điện lực Đồng Xoài có phương án di dời 

các trụ điện đảm bảo an toàn lưới điện.  

* Ý kiến trả lời: 

- Hiện trạng: Các hộ dân đang sống tại tổ 1, ấp Thuận An, xã Thuận Lợi đang sử 

dụng điện thuộc công trình đường dây trung hạ áp và TBA 1x50kVA DNTN Đông 

Nguyên. Công trình do nhân dân đóng góp đầu tư và DNTN Đông Nguyên làm đại diện 

chủ đầu tư, được thi công đưa vào vận hành năm 2008 và bàn giao tài sản cho ngành điện 

năm 2015, đường điện này có một phần đường dây hạ áp đi trong lô cao su, vườn điều của 

các hộ dân, đến nay công trình này vẫn đảm bảo cấp điện cho các Nhân dân trong khu vực 

này. 

- Theo kiến nghị của cử tri là di dời đường điện ra khỏi lô cao su của các hộ dân, 

tránh mùa mưa cây cao su gãy đổ làm ảnh hưởng đến đường điện, đảm bảo an toàn cho 

lưới điện. Tuy nhiên, việc thực hiện theo kiến nghị là rất khó khăn do chi phí thực hiện 

lớn, bán kính cấp điện từ trạm biến áp đến các hộ dân xa (phải kéo đường vòng đến khu 

dân cư), không đảm bảo cấp điện cho Nhân dân trong khu vực. Hơn nữa, Công trình điện 

này vào thời điểm nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành có một phần đường dây hạ áp 

đi vào lô cao su và vườn của các hộ dân đã được sự đồng thuận của Nhân dân và có xác 

nhận của chính quyền địa phương là đảm bảo an toàn cung cấp điện cho nhân dân trong 

khu vực. 

- Việc tiếp nhận tài sản lưới điện do nhân dân bàn giao là để ngành điện nâng cấp, 

bảo trì, bảo dưỡng đường dây đảm bảo vận hành an toàn cấp điện liên tục cho các hộ dân. 

Về phần hành lang an toàn lưới điện thì Nhân dân và chính quyền địa phương cùng phối 

hợp, hỗ trợ ngành điện thực hiện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho Nhân 

dân. 

Để đảm bảo cấp điện cho Nhân dân trong khu vực vào mùa mưa, Điện lực Đồng 

Xoài (Đại diện cho Công ty Điện lực Bình Phước) đề nghị Chính quyền địa phương vận 

động các hộ dân trong khu vực phối hợp với ngành điện thực hiện phát quang, giải phóng 

hành lang lưới điện đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa. 

Như trên là trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Phú Riềng và huyện Đồng Phú. Công ty 

Điện lực Bình Phước kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh Bình Bình Phước được rõ./. 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên;   

- ĐL Đồng Xoài và Bù Đăng (P/hợp);   

- Lưu: VT, KT (Tiến Dũng).   

   

   

   

   

  Đỗ Văn Hờn 
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