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V/v Trả lời ý kiến của cử tri theo công 
văn số 33 của HĐND huyện Bù Đăng.

Bù Đăng, ngày    tháng 07 năm 2019

                    Kính gửi: HĐND huyện Bù Đăng.

Căn cứ công văn số 33/HDND của HĐND huyện Bù Đăng ngày 13/06/2019 về việc 
“giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kì họp thứ tám của 
HĐND khóa VI”.

1. Cử tri Nguyễn Hữu Hùng – xã Đồng Nai kiến nghị: Đường điện từ nhã 3 
trung tâm đi thôn 1,2,3,4 vào mùa mưa thường xuyên bị sét đánh và cúp điện. Đề nghị 
Điện lực Bù Đăng đầu tư nâng cấp đường điện và giải tỏa hành lang đường điện để đảm 
bảo an toàn nhu cầu sử dụng và sinh hoạt của người dân.

Điện lực Bù Đăng trả lời như sau: 
Vào ngày 03/07/2018, Điện lực Bù Đăng đã phối hợp cùng cử tri Nguyễn Hữu 

Hùng xác minh thực tế hiện trạng cung cấp điện khu vực cử tri Nguyễn Hữu Hùng kiến 
nghị:

Nhân dân khu vực này hiện nay đang sử dụng điện được cấp từ nhánh rẽ Ủy Ban Xã 
Đồng Nai thuộc tuyến 477 Bù Đăng được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2003 
đến nay. 

Vào năm 2018, Điện lực Bù Đăng đã đầu tư cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện 
nhánh rẽ Ủy Ban Xã Đồng Nai có chiều dài đơn tuyến 8,29km (thay cáp nhôm trần 
(AC50mm2) bằng cáp nhôm bọc ACX50mm2/AC50mm2) bằng nguồn vốn sửa chữa lớn 
lưới điện năm 2018 của Công ty Điện lực Bình Phước với tổng chi phí là 320 triệu đồng 
nhằm bảo đảm vận hành cung cấp điện ổn định cho bà con nhân dân khu vực này. Tuy 
nhiên, thời gian qua do vào đầu mùa mưa bão, mưa to kèm theo giông sét đánh vào 
đường dây gây mất điện. Đây là sự cố do thiên tai bất khả kháng ngoài mong muốn. Điện 
lực Bù Đăng rất mong nhận được sự thông cảm chia sẻ của bà con nhân dân.

Nhằm bảo đảm đường điện được vận hành an toàn, liên tục. Điện lực Bù Đăng rất 
mong nhận được sự phối hợp của UBND xã Đồng Nai và bà con nhân dân trong công tác 
phát quang để hành lang an toàn lưới điện thông thoáng, tránh xảy ra sự cố mất điện do 
cây xanh va quẹt vào lưới điện. 

2. Cử tri Vũ Xuân Đối – thôn 4, xã Minh Hưng kiến nghị: Đề nghị Điện lực cho 
biết khi làm hồ sơ kéo điện chiếu sáng tại khu dân cư, người đại diện đứng lên kí hợp 
đồng phải thế chân 2 triệu đồng với Điện lực, vậy việc thế chân 2 triệu đồng trên với mục 
đích gì? Văn bản nào quy định? Đề nghị giải trình cử tri được rõ.



Điện lực Bù Đăng trả lời như sau: 
Đến thời điểm này có đến 18 điểm chiếu sáng công cộng chưa thanh toán tiền điện 

cho Điện lực Bù Đăng với tổng số tiền là 8,7 triệu đồng, dẫn đến công tác thu hồi nợ tiền 
tiền gặp rất nhiều khó khăn.

Để thuận tiện cho bên mua điện trong việc thanh toán tiền điện hàng tháng do chậm 
trễ dẫn đến bị tạm ngưng cung cấp điện, hiện nay bên mua điện và bên bán điện đang 
thực hiện hình thức bảo đảm hợp đồng là biên bản thỏa thuận ký quỹ. Số tiền ký quỹ là 
sự thỏa thuận giữa bên mua điện và bên bán điện thường khoảng 2 triệu đồng (đối với 
điểm chiếu sáng công cộng) và số tiền này dùng để trích ra thanh toán tiền điện nếu bên 
mua điện thanh toán chậm trễ. Khi đó, sẽ không xảy ra trường hợp tạm ngưng cung cấp 
điện gây phiền hà cho bên mua điện. 

Ngoài việc đóng tiền ký quỹ nêu trên, Điện lực Bù Đăng đề xuất thêm các hình thức 
đảm bảo hợp đồng cụ thể như sau:

- Đối với các đèn đường chiếu sáng công cộng, việc thực hiện bảo đảm hợp đồng 
cần có văn bản bảo lãnh của UBND xã về việc thanh toán tiền điện.

- Đại điện ký kết hợp đồng mua bán điện làm việc với các ngân hàng để thực hiện 
biện pháp bảo đảm thanh toán tiền điện.

Để đảm bảo việc thanh toán tiền điện, tránh tình trạng tạm ngưng cung cấp điện đối 
với các điểm chiếu sáng công cộng, Điện lực Bù Đăng kính đề nghị HĐND huyện xem 
xét.

3. Cử tri Mai Thanh Thế – thôn 8 xã Minh Hưng kiến nghị: Các hộ sử dụng 
điện từ trụ 20 đến nhà máy sinh học Ethanol, thôn 8 xã Minh Hưng vào thời gian cao 
điểm trưa và chiều tối chỉ số đồng hồ điện áp chỉ có 140V làm ảnh hưởng đến sinh hoạt 
và các thiết bị điện của các hộ sử dụng điện. Đề nghị Điện lực Bù Đăng sớm nâng cấp 
bình hạ thế vào khu vực này để nguồn điện được ổn định.

Điện lực Bù Đăng trả lời như sau: 
Vào ngày 03/07/2019, Điện lực Bù Đăng đã tiến hành xác minh thực tế hiện trường 

theo kiến nghị của cử tri Mai Thanh Thế – thôn 8 xã Minh Hưng:
Nhân dân khu vực thôn 8 xã Minh Hưng hiện đang sử dụng điện từ lưới điện quốc 

gia được cấp nguồn điện từ trạm biến áp Nông trường Minh Hưng 39 có công suất 
2x50kVA tại trụ điện số 39 nhánh rẽ Nông Trường Minh Hưng, tuyến 473 Bù Đăng, 
khoảng cách từ trạm biến áp Nông trường Minh Hưng 39 đến trụ cuối lưới hạ áp (trụ 
32h) là 800m. 

Qua kiểm tra thực tế, điện áp đo được tại trạm biến áp Nông trường Minh Hưng 39 
lúc 10 giờ 30 phút ngày 03/07/2019 là U1 =230V, U2 = 231V.

 Điện áp đo tại trụ 32h cuối lưới hạ áp lúc 10h35 phút là U = 200V.
 Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của khách hàng, đảm bảo chất lượng điện 

năng, cung cấp điện an toàn, liên tục cho bà con nhân dân trong khu vực. Điện lực Bù 
Đăng đã khảo sát lập phương án đầu tư xây dựng thêm đường dây trung, hạ thế và lắp 
thêm TBA mới để bảo đảm cấp điện cho khu vực này trong thời gian tới (600m đường 
dây trung thế; 400m đường dây hạ thế; 01 trạm biến áp 1x50kVA, với kinh phí khoảng 
500 triệu đồng). Điện lực Bù Đăng sẽ cân đối nguồn vốn để đầu tư cho khu vực này trong 
năm 2020.



4. Nhóm các ý kiến liên quan đến đầu tư xây dựng lưới điện:
4.1. Cử tri Chu Văn Hậu – thôn 7 xã BomBo kiến nghị: Đề nghị UBND huyện và 

các ngành chức năng quan tâm đầu tư dự án cấp điện nông thôn cho thôn 7, xã BomBo, 
vì hiện này điểm nhà văn hóa cộng đồng thôn 7 còn một số lượng lớn hộ dân chưa có 
điện sinh hoạt, sản xuất.

Điện lực Bù Đăng trả lời như sau: 
Vào ngày 03/07/2018, Điện lực Bù Đăng đã phối hợp với đại diện Thôn 7 xã 

BomBo (ông Chu Văn Hậu - thôn trưởng) tiến hành xác minh thực tế theo kiến nghị và 
ghi nhận cụ thể: Khu vực nhà cộng đồng thôn 7 xã Bom Bo có khoảng 80 hộ dân sinh 
sống cách xa lưới điện trung áp hiện hữu (khoảng 3,5km). Để cấp điện cho các hộ dân 
khu vực này cần đầu tư xây dựng 2,5km đường dây trung thế, 02km đường dây hạ thế, 02 
trạm biến áp công suất 1x50kVA với kinh phí khoảng 1,5 tỉ đồng (tương đương suất đầu 
tư 20 triệu đồng/01 hộ). 

4.1.2. Cử tri Điểu Đang – thôn 5 xã Minh Hưng kiến nghị: Đề nghị Điện lực Bù 
Đăng sớm khảo sát và đầu tư đường điện vào khu vực liên thôn từ Thôn 1, Thôn 2, thôn 3 
và thôn 5 vì hiện nay khu vực này đã đông dân nhưng không có điện.

Điện lực Bù Đăng trả lời như sau: 
Vào ngày 03/07/2019, Điện lực Bù Đăng đã tiến hành xác minh thực tế theo kiến 

nghị của cử tri Điểu Đang:
Khu vực đường liên thôn từ thôn 1, thôn 2, thôn 3 và thôn 5 xã Minh Hưng có chiều 

dài khoảng 2,7km, có 2 cụm dân cư với khoảng 20 hộ dân sinh sống rải rác không tập 
trung dọc bên đường giao thông và trong vườn, rẫy. 

Để đầu tư cấp điện cho các hộ dân khu vực này cần đầu tư xây dựng mới 2,5km 
đường dây trung thế, 2km đường dây hạ thế, 2 trạm biến áp công suất 1x50kVA với tổng 
giá trị khoảng 1,5 tỉ đồng (tương đương suất đầu tư 75 triệu đồng/1 hộ dân).

4.1.3. Cử tri Ngô Đức Chính – thôn 1 xã Đường 10 và Cử tri Trịnh Huy An 
thôn 6 xã Đường 10 kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn thôn 1, thôn 6 – xã Đường 10 còn 
2 cụm dân cư chưa có điện hạ thế gây khó khăn cho bà con nhân dân ở 2 cụm này, cụ 
thể: cụm tổ 2, thôn 1 có hơn 40 hộ dân từ ngã 3 Long Thi vào, cụm cầu mới nằm trục 
đường DT760 khoảng 25 hộ phải tự kéo đường dây điện riêng không đảm bảo an toàn 
lưới điện, sẽ gây chập cháy vào mùa mưa. Do đó, đề nghị UBND huyện, Điện lực Bù 
Đăng quan tâm hạ trụ để người dân chúng tối có điện sinh hoạt và đảm bảo an toàn lưới 
điện.

Điện lực Bù Đăng trả lời như sau: 
- Khu vực cụm 2 thôn 1 từ ngã 3 Long Thi đi vào: Có khoảng 40 hộ dân, khoảng 

cách từ đầu đường đến nhà hộ dân cuối cùng khoảng 400m, hiện tại các hộ dân đã có 
điện để sử dụng, tuy nhiên phần dây sau điện kế do bà con nhân dân tự câu kéo, nhiều 
nhà sử dụng chung một đường dây. Để cấp điện an toàn, ổn định cho bà con nhân dân 
trong khu vực Điện lực Bù Đăng đã khảo sát lập phương án đầu tư xây dựng 400m lưới 
điện hạ áp bằng nguồn vốn của ngành Điện. Hiện tại hạng mục công trình này đã được 
phê duyệt xong và đang trong giai đoạn mua sắm vật tư triển khai thi công. Dự kiến hạng 
mục công trình này được thi công hoàn thành và nghiệm thu đóng điện vào tháng 
10/2019.



- Khu vực cụm dân cư cầu mới: Qua xác minh thực tế, khu vực cử tri kiến nghị 
thuộc thôn 6 xã Đường 10, khu vực này có khoảng 20 hộ dân sống rải rác không tập 
trung dọc trục đường ĐT760 (khoảng 1,5km). Hiện nay các hộ này đang đang sử dụng 
điện được cấp từ trạm biến áp Chuồng Trâu Cầu Mới 45 (1x25kVA) Tuy nhiên, khoảng 
cách từ lưới hạ áp đến nhà hộ dân cuối cùng còn xa (khoảng 1,5km). Để cung cấp điện an 
toàn, ổ định cho khu vực này cần đầu tư với khối lượng: 1,5km đường dây trung thế; 1km 
đường dây hạ thế và 1 trạm biến áp 1x50kVA với tổng chi phí đầu tư khoảng 800 triệu 
đồng (tương đương suất đầu tư 40 triệu/1 hộ dân). 

Những năm qua, Điện lực Bù Đăng đã tranh thủ mọi nguồn vốn để giải quyết cấp 
điện cho nhân dân góp phần nâng cao số hộ sử dụng điện trên toàn địa bàn huyện. Tuy 
nhiên, do nguồn vốn đầu tư xây dựng được phân bổ hàng năm có hạn, chỉ đủ để Điện lực 
sửa chữa các lưới điện đã xuống cấp và đầu tư mới cho những khu vực cấp thiết chưa có 
điện và thuận tiện trong công tác giải phóng mặt bằng, hành lang an toàn lưới điện theo 
thứ tự ưu tiên. Hiện nay khu vực này Điện lực Bù Đăng chưa có kế hoạch đầu tư cho 
những khu vực này.

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện nay đang triển khai thực hiện chương trình cấp 
điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 (theo Quyết định số 2081/QĐ-
TTg, ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ) và đồng thời có chương trình dự án cấp 
điện “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền 
vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) không hoàn lại do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ (Theo Quyết định 
số 1651/QĐ-ttg ngày 21/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Điện lực Bù Đăng kiến nghị 
UBND huyện Bù Đăng có kiến nghị với UBND tỉnh Bình Phước về nội dung các dự án 
trên để đưa các hạng mục cử tri ý kiến cần đầu tư lưới điện trên địa bàn huyện chưa được 
đầu tư vào dự án này trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo của Điện lực Bù Đăng về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 
theo công văn số 33/HĐND của HĐND huyện Bù Đăng./.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT, KHKT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Lộc
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