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Căn cứ công văn số 30/HĐND ngày 04/11/2021 của HĐND huyện Bù Đăng về việc Giải 

trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND 

huyện khóa VII. 

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

1. Xã Bình Minh:  Nhân dân tổ 1 thôn 7 xã Bình Minh (gồm 30 hộ) hiện đang được 

sử dụng nguồn điện được kéo nhờ từ trung đoàn 719 từ năm 2011 (dây điện và trụ cột do 

dân tự mua). Hiện nay đường dây trụ cột đã xuống cấp dẫn tới nguồn điện sinh hoạt yếu và 

không ổn định. Mặt khác nhân dân trong tổ hiện đang phải trả tiền điện với giá cao từ 3500 

đồng/kw đến 4000 đồng/1kw. Rất mong Điện lực Bù Đăng sớm xem xét việc hạ bình và kéo 

lại đường dây để nhân dân được sử dụng điện bảo đảm và an toàn. 

Khu vực này có khoảng 30 sinh sống rải rác dọc theo đường giao thông nông thôn 

(nhà đầu tiên đến nhà cuối cùng khoảng 2km). Các hộ này đang sử dụng điện được cấp từ 

trạm biến áp 3x25kVA Binh Đoàn 735 trụ 46/88B/55/01 tuyến 472 Bù Đăng. 

Để cấp điện cho bà con nhân dân khu vực này cần đầu tư xây dựng mới 1,6km lưới 

điện trung thế, 1,2km lưới điện hạ thế và 02 trạm biến áp công suất 1x50kVA/1 trạm với 

kinh phí dự kiến đầu tư khoảng 1,36 tỷ đồng (tương đương suất đầu tư 45,3 triệu đồng/1 hộ) 

đồng thời cần phát quang giải tỏa rất nhiều cây xanh (cao su, Điều) dọc theo đường dây điện 

dự kiến xây dựng.  

Thời gian qua, Điêṇ lưc̣ Bù Đăng đã tranh thủ mọi nguồn vốn để giải quyết đầu tư 

xây dựng mới đường điện cho nhân dân góp phần nâng cao chất lượng điện năng và số hộ 

sử dụng điện trong toàn huyện. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư xây dựng được phân bổ 

hàng năm có hạn chỉ đủ để Điêṇ lưc̣ bảo trì sửa chữa các lưới điêṇ xuống cấp và một phần 

để đầu tư mới cho những khu vưc̣ cấp thiết chưa có điêṇ. Do đó, trước mắt Điện lực Bù 

Đăng chưa thể bố trí nguồn vốn để xây dựng thêm lưới điện cho khu vực này. Để sớm xây 

dựng đường dây và trạm biến áp bảo đảm cấp điện đến tận nhà các hộ dân khu vực này, 

Điện lực Bù Đăng kiến nghị UBND xã Bình Minh báo cáo UBND huyện Bù Đăng làm việc 

với Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước đưa hạng mục trên vào danh mục đăng ký 

để thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình 

Phước 

2. Xã Phú Sơn: Cử tri Nguyễn Thị Hương, thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn: Hiện nay 

có 50 hộ dân thuộc xóm 1 thôn Sơn Quý xã Phú Sơn đã được sử dụng điện, song nguồn điện 

quá yếu không bơm được nước sinh hoạt vì đường dây kéo từ bình hạ thế đến từng hộ gia 

đình quá dài. Vậy đề nghị Điện lực Bù Đăng cần có 1 bình hạ thế gần nơi người dân sử 

dụng để có nguồn điện sử dụng mạnh hơn. 

 

Khu vực này có khoảng 50 sinh sống dọc theo đường giao thông nông thôn. Các hộ 

này đã có điện lưới Quốc gia sử dụng được cấp từ lưới hạ áp trạm biến áp 1x25kVA Sơn 

Quý 370/16 tuyến 477 Bù Đăng. 

Năm 2020, Điện lực Bù Đăng đã đầu tư xây dựng mới 270m lưới hạ thế với tổng 

nguồn vốn 100 triệu đồng thuộc công trình Xây dựng cơ bản xóa câu phụ lưới điện khu vưc 

huyện Bù Đăng năm 2020 để cấp điện cho nhân dân khu vực này. 

Để hạ trạm biến áp mới tại khu vực tập trung đông dân cư theo kiến nghị của bà con 

nhân dân khu vực này cần đầu tư xây dựng 500m lưới điện trung áp, 01 trạm biến áp công 



 

suất 1x50kVA với chi phí đầu tư ước tính 400 triệu đồng và cần giải tỏa nhiều cao su thuộc 

tài sản của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. 

Điêṇ lưc̣ Bù Đăng đã tranh thủ mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới đường điện 

cho nhân dân tại những khu vực chưa có điện lưới Quốc gia. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu 

tư xây dựng được phân bổ hàng năm có hạn chỉ đủ để Điêṇ lưc̣ bảo trì sửa chữa các lưới 

điêṇ xuống cấp và một phần để đầu tư mới cho những khu vưc̣ cấp thiết chưa có điêṇ. Do 

đó, trước mắt Điện lực Bù Đăng chưa thể bố trí nguồn vốn để xây dựng thêm lưới điện cho 

khu vực này. Để sớm xây dựng đường dây và trạm biến áp bảo đảm cấp điện đến gần nhà 

các hộ dân khu vực này, Điện lực Bù Đăng kiến nghị UBND xã Phú Sơn báo cáo UBND 

huyện Bù Đăng làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước đưa hạng mục 

trên vào danh mục đăng ký để thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn cấp điện nông thôn từ lưới 

điện quốc gia tỉnh Bình Phước. 

3. Xã Bom Bo: Cử tri Hoàng Văn Mai, thôn 7 xã Bom Bo: Xã Bom Bo về đích 

Nông thôn mới từ năm 2019, nhưng đến nay Nhà văn hóa cộng đồng thôn 7 vẫn chưa có 

điện lưới sử dụng. Xin hỏi dự án kéo điện vào nhà Nhà văn hóa cộng đồng thôn 7 khi nào 

thực hiện xong vì người dân mong sớm có nguồn điện để Nhân dân có cuộc sống văn minh 

và thuận lợi phát triển kinh tế. 

Khu vực này đã được UBND huyện Bù Đăng phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây 

dựng công trình: Nâng cấp đường điện vào khu dân cư thôn 7, xã Bom Bo (khối lượng đầu 

tư: 2557m đường dây trung áp, 2855m đường dây hạ áp và 03 trạm biến áp công suất 

1x50kVA/trạm với tổng nguồn vốn đầu tư 2,89 tỷ đồng) theo quyết định số 1603/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2021; Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Đăng là chủ đầu tư. Hiện tại chủ đầu tư 

đang thực hiện các bước tiếp theo đúng với quy định hiện hành nhằm triển khai thực hiện thi 

công công trình này. 

4. Xã Đồng Nai: Cử tri thôn 5 (thôn 8 cũ) xã Đồng Nai: Điện lực Bù Đăng đã hạ 

thế cho người dân sử dụng điện tại khu vực dự án 33 thôn 5 (thôn 8 cũ) xã Đồng Nai (năm 

2015). Tuy nhiên hiện nay có hơn 20 hộ chủ yếu là dân tộc thiểu số tại chỗ sống gần khu 

vực này nhưng chưa có điện để bơm nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, cải 

thiện đời sống, trong khi đó đường điện của Thủy điện Đăkka đi ngang qua rẫy của những 

hộ này. Đề nghị Điện lực Bù Đăng quan tâm để người dân có điện để phục vụ tưới nước và 

sinh hoạt, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. 

Vào ngày 01/12/2021, Điện lực Bù Đăng cùng UBND xã Đồng Nai đã khảo sát thực 

tế theo kiến nghị của cử tri, cụ thể: 

Khu vực cử tri ý kiến hiện có 05 hộ dân sinh sống rải rác không tập trung. Khu vực 

này đã có lưới điện hạ thế thuộc trạm biến áp Định Canh định cư Đồng Nai trụ 

142/122/85/07 tuyến 477 Bù Đăng đi qua, hộ cách lưới điện hạ áp xa nhất là 150m. Đề nghị 

UBND xã Đồng Nai thông báo cho bà con khu vực này nếu có nhu cầu sử dụng điện vui 

lòng liên hệ Điện lực Bù Đăng để được hỗ trợ làm thủ tục kéo điện.  

 

Trên đây là phúc đáp của Điện lực Bù Đăng theo nội dung công văn số 145/TTr-

UBND ngày 14/10/2021 của UBND xã Đường 10 về việc xin kéo thêm tuyến đường điện./. 

Trân troṇg 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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