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 Căn cứ công văn số 37/HĐND ngày 24/08/2022 của HĐND  huyện Bù Đăng về 

việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 

tư, HĐND huyện khóa VII. 

Điện lực Bù Đăng có ý kiến phúc đáp cụ thể như sau: 

1/ Cử tri xã Bình Minh: Đề nghị Điện lực Bù Đăng xem xét khắc phục sửa chữa 

dây điện trùng, võng kéo ngang qua đường (tại thôn 7 xã Bình Minh) gây nguy hiểm 

cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời kiểm tra bình hạ thế tại tổ 

3,4,5 của thôn 3, xã Bình Minh thường xuyên bị ngắt điện vào khoảng từ 18h đến 20 

giờ, để người dân có điện thắp sáng vào giờ cao điểm: 

Sau khi nhận được ý kiến kiến nghị, Điện lực Bù Đăng đã tiến hành xác minh thực 

tế và có ý kiến phúc đáp như sau: 

- Vị trí tại thôn 7 xã Bình Minh cử tri kiến nghị là tại khoảng trụ 04-05 nhánh rẽ 

thôn 7 Bình Minh thuộc tuyến 472 Bù Đăng cấp điện cho thôn 7 xã Bình Minh. Vị trí này 

đã được Điện lực Bù Đăng kiểm tra xử lý bảo đảm độ cao an toàn theo quy định vào ngày 

20/09/2022. 

- Khu vực tổ 3,4,5 của thôn 3, xã Bình Minh thường xuyên bị ngắt điện vào khoảng 

từ 18h đến 20 giờ: Khu vực này trước đây được cấp điện từ 01 trạm biến áp 1x50kVA 

(trạm biến áp Bom Bo 114 trụ 46/114 tuyến 472 Bù Đăng), do nhu cầu sử dụng điện ngày 

càng tăng dẫn đến trạm biến áp Bom Bo 114 bị quá tải bật CB bảo vệ trạm vào giờ cao 

điểm gây gián đoạn cung cấp điện. Vào ngày 18/08/2022, Điện lực Bù Đăng đã đầu tư xây 

dựng thêm 01 trạm biến áp 1x50kVA (trạm biến áp Bom Bo 118 trụ 118 tuyến 472 Bù 

Đăng) để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực này. Hiện tại, khu vực này đã 

được cấp điện an toàn liên tục không còn tình trạng mất điện vào giờ cao điểm. 
 

2/ Cử tri xã Phước Sơn: 

- Cử tri Trịnh Thị Hường – Thôn 2, xã Phước Sơn: Đường dây điện vào chùa 

Thanh Phước – xã Phước Sơn thường xuyên bị đứt, ảnh hưởng đến tính mạng người 

dân. Khi xảy ra sự cố người dân gọi điện đến số điện thoại 02713.936.337 nhưng không 

ai nghe máy. Đề nghị Điện lực Bù Đăng sớm kiểm tra, khảo sát có hướng khắc phục, 

sửa chữa. 

Sau khi nhận được ý kiến kiến nghị, Điện lực Bù Đăng đã tiến hành xác minh thực 

tế và có ý kiến phúc đáp như sau: 

+ Khu vực cử tri ý kiến là lưới điện hạ thế khoảng trụ 09-10 thuộc nhánh rẽ Soc 

S’tieng tuyến 477 Bù Đăng. Đường điện này thuộc công trình Điện khí hóa nông thôn 



 

được Công ty Điện lực 2 đầu tư, nghiệm thu đưa vào sử dụng cấp điện cho bà con nhân 

dân khu vực này từ năm 2003 đến nay. Thời gian qua, Chính quyền địa phương đầu tư cải 

tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn đã nâng cao mặt đường làm cho khoảng cách từ 

dây điện đến mặt đường giảm nên vào ngày 28/06/2022, xe ben chở đất lưu thông qua lại 

đã máng vào lưới hạ áp băng đường làm đứt dây hạ áp tại vị trí này, Điện lực Bù đăng đã 

kịp thời xử lý nối lại dây hạ áp bị đứt để cấp điện trở lại cho bà con nhân dân. 

Vào ngày 29/07/2022, Điện lực Bù Đăng đã thực hiện xử lý di dời lưới điện nói 

trên sang bên đường bảo đảm an toàn và mỹ quan cấp điện cho nhân dân khu vực này.  

+ Số điện thoại 02713.936.337 cử tri nêu trên là số điện thoại bộ phận hành chính 

của Điện lực Bù Đăng nên khi cử tri gọi ngoài giờ hành chính sẽ không có người trực điện 

thoại. Khi phát hiện xảy ra sự cố về điện hoặc khi có nhu cầu liên hệ, khách hàng vui lòng 

liên hệ số điện thoại 19001006 (tổng đài trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC) sẽ 

được hỗ trợ 24/24 giờ. 

- Cử tri Dương Văn Trào – thôn 6, xã Phước Sơn: Đường dây điện 350kV hiện 

tại sát đất của dân, thời gian qua người dân đổ đất lên cao để làm nhà thì rất gần với 

đường điện, nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Đề nghị quan tâm kiểm tra, khảo 

sát di dời trụ điện. 

Qua khảo sát thực tế, đường điện cử tri ý kiến là đường điện 22kV thuộc nhánh rẽ 

Đoàn Kết tuyến 477 Bù Đăng thuộc công trình Điện khí hóa nông thôn được Công ty Điện 

lực 2 đầu tư, nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2003 cấp điện cho nhân dân khu vực xã 

Đoàn Kết, Phước Sơn và 1 phần xã Thống Nhất huyện Bù Đăng.  

Khu vực này hiện có 04 vị trí trụ trung thế (trụ 129, 130, 130B và 131 nhánh rẽ 

Đoàn Kết) và 03 trụ hạ thế (trụ H128, H129 và H130 thuộc lưới hạ áp trạm biến áp Phước 

Sơn 132 1x37,5kVA) cử tri ý kiến được xây dựng cách mép đường DT755 hiện hữu từ 

10m-15m. 

Về vị trí xây dựng và hành lang an toàn lưới điện của công trình trên do UBND tỉnh 

Bình Phước đền bù, giải tỏa và bàn giao mặt bằng cho Công ty Điện lực 2 đầu tư xây dựng 

đường điện (văn bản số 704/UB-KSX ngày 24/05/2001 của UBND tỉnh Bình Phước về việc 

Giải tỏa mặt bằng phục vụ thi công tác công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước đính kèm 

nêu rõ: Tỉnh Bình Phước cam kết chịu trách nhiệm đền bù và giải tỏa hành lang an toàn 

lưới điện cho tất cả các công trình điện khí hóa nông thôn được Tổng công ty Điện lực 

Miền Nam – Công ty Điện lực 2 đầu tư). 

 Vào tháng 07/2022, để bảo đảm cấp điện an toàn, tránh xảy ra sự cố lưới điện, Điện 

lực Bù Đăng đã đầu tư nâng cấp thay dây từ dây trần thành dây bọc cách điện cho lưới 

điện 22kV khu vực này. Hiện tại, lưới điện khu vực này đang vận hành bảo đảm an toàn, 

ổn định cấp điện cho nhân dân khu vực này.  

 Việc di dời các trụ điện trên theo kiến nghị của cử tri cần có nguồn kinh phí thực 

hiện đồng thời cần giải tỏa nhiều cây trồng của nhân dân dọc theo đường giao thông nên 

trước mắt Điện lực Bù Đăng chưa thể thực hiện di dời các vị trí trụ điện cử tri ý kiến như 

trên được. 

 3/ Cử tri xã Đoàn Kết: 

Cử tri Đặng Minh Điềm – thôn 4, xã Đoàn Kết: Thửa đất của gia đình ông đang 

canh tác có trụ điện 110kV đang thi công dang dở, ốc vít, chân đế và trên trụ chưa 

được gắn và siết chặt nên rất nguy hiểm dễ bị đổ. Đề nghị Điện lực Bù Đăng sớm 



 

kiểm tra và hoàn thiện các khâu còn lại cột điện trên, nhằm hạn chế những rủi ro 

cho người dân. 

 Sau khi nhận được ý kiến kiến nghị, Điện lực Bù Đăng đã tiến hành xác minh thực tế 

và có ý kiến phúc đáp như sau: Trụ điện 110kV đang thi công cử tri ý kiến như trên không 

thuộc quyền quản lý của Điện lực Bù Đăng, không phải là tài sản của Điện lực Bù Đăng – 

Công ty Điện lực Bình Phước.  

         Trên đây là nội dung phúc đáp của Điện lực Bù Đăng theo công văn số 37/HĐND 

ngày 24/08/2022 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 Anh Tuấn 
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