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Căn cứ công văn số 20/HĐND ngày 08/06/2022 của HĐND huyện Bù Đăng về việc giải 

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

huyện khóa VII. 

 

1/ Cử tri xã Minh Hưng:  

- Cử tri Nguyễn Thị Lương – thôn 2, xã Minh Hưng: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các 

phòng ban chuyên môn và nghành chức năng phối hợp với UBND xã Minh Hưng tiến 

hành khảo sát khu vực thôn 2, xã Minh Hưng chưa đạt được lượng điện năng cần thiết 

(220V); đồng thời quan tâm, hỗ trợ khắc phục nhằm ổn định điện sinh hoạt cho người 

dân. 

Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, Điện lực Bù Đăng đã tiến hành khảo sát thực tế hiện 

trường cụ thể như sau: 

Trước đây, khu vực này được cấp điện từ trạm biến áp 3x50kVA Minh Hưng 18 trụ 18 

tuyến 477 Bù Đăng nhưng do nhu cầu sử dụng điện của nhân dân ngày càng tăng dẫn đến 

quá tại trạm biến áp nên vào năm 2021, Điện lực Bù Đăng đã đầu tư xây dựng thêm 01 TBA 

3x50kVA (TBA Minh Hưng 15 tuyến 477 Bù Đăng) với kinh phí đầu tư 350 triệu đồng để 

cấp điện ổn định cho các hộ dân khu vực này. Hiện tại, TBA 3x50kVA Minh Hưng 15 và 

TBA 3x50kVA Minh Hưng 18 đang vận hành cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu công suất 

của nhân dân khu vực này. 

Trạm biến áp Minh Hưng 15 hiện nay đang cung cấp điện cho 168 khách hàng, trong đó 

có khoảng 40 hộ dân đang sử dụng điện từ lưới hạ áp dài 530m do các hộ dân đầu tư vào 

năm 2011. Lưới hạ áp trên được bàn giao cho Điện lực vào tháng 9/2019 (theo Quyết định 

1940/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước ngày 16/9/2019).  

Qua kiểm tra thực tế, điện áp đo tại trạm biến áp Minh Hưng 15 vào lúc 17 giờ 05 phút 

ngày 07/07/2022 là U = 232V (đảm bảo qui định vận hành), điện áp đo tại cuối lưới hạ áp 

vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 07/07/2022  là 223V (đảm bảo qui định vận hành).  

Một số hộ dân ở cách xa đường dây hạ thế phải đầu tư phần dây sau điện kế kéo về nhà 

để sử dụng (hộ xa nhất cách lưới điện hiện hữu khoảng 350m) nên điện áp tại nhà thấp do 

sụt áp trên đường dây sau điện kế.  

Để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của bà con nhân dân trong tương lai, cần phải đầu tư 

xây dựng mới một trạm biếp áp 3x50kVA, cải tạo nâng cấp lưới hạ áp trên với kinh phí 

khoảng 600 triệu đồng. 

 

2/ Cử tri xã Đăk Nhau: 

- Cử tri Lê Thị Huệ - thôn Đăk Xuyên xã Đăk Nhau: Hiện tại tuyến đường khu vực 

thôn Đăk Xuyên có mấy cây trụ điện bị nghiêng và thấp, dây điện chằng chịt nhiều khi 

rớt xuống đường, gây nguy hiểm cho người dân đi lại. Đề nghị Điện lực Bù Đăng sớm 

kiểm tra, khắc phục sửa chữa để bảo đảm an toàn: 

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



 

- Qua khảo sát thực tế, khu vực cử tri ý kiến có 4 trụ điện thuộc phần dây sau điện kế do bà 

con nhân dân tự thi công xây dựng chưa đúng kỹ thuật nên bị nghiêng dẫn đến dây điện bị 

chùng. Điện lực Bù Đăng đã hướng dẫn cho bà con khu vực này thực hiện bổ sung dây 

chằng chịu lực, chỉnh lại trụ, dựng thêm cột, căng dây đúng kỹ thuật để bảo đảm an toàn sử 

dụng điện. Hiện tại đường điện đã được chỉnh trang và căng dây lại bảo đảm an toàn. 

 

- Cử tri Điểu Nhui – Thôn Đăk Liên, xã Đăk Nhau: Hiện nay một số hộ dân cầu Đăk 

Liên, xã Đăk Nhau tự kéo điện thắp sáng của những hộ dân khác, dây điện chồng chéo 

với nhau rất nguy hiểm nhất là vào mùa mưa. Đề nghị Điện lực Bù Đăng sớm kiểm tra, 

đầu tư thêm cột và kéo điện hạ thế để người dân có điện sinh hoạt: 

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

Qua xác minh thực tế, khu vực cử tri ý kiến thuộc khu vực cuối nguồn lưới hạ áp trạm 

biến áp Thồ Thủy Lợi 22 tuyến 477 Bù Đăng. Khu vực này hiện có 12 đường dây sau điện 

kế do bà con nhân dân tự đầu tư xây dựng sử dụng trụ gỗ tạm bợ chưa đúng kỹ thuật nên 

dây bị chùng. Vào ngày 06/07/2022, Điện lực Bù Đăng đã trực tiếp hướng dẫn cho bà con 

nhân dân khu vực này thực hiện bổ sung dây chằng chịu lực, chỉnh lại trụ, dựng thêm cột 

đỡ, căng dây đúng kỹ thuật để bảo đảm an toàn sử dụng điện. Hiện tại đường điện đã được 

chỉnh trang và căng dây lại bảo đảm an toàn. 

 

3/ Cử tri xã Thống Nhất: Đề nghị Điện lực Bù Đăng sớm khảo sát và có phương án đầu 

tư hạ thế đường điện cho bà con sinh sống gồm các thôn thuộc xã Thống Nhất: Bàu Cá 

Rô (thôn 2); tổ 1, tổ 5 và 6 khu vực Đăk Có, Đăk Lim (thôn 4); khu vực Sok ông Lôi 

(thôn 10); khu vực tổ 5, tổ 6 (thôn 11): 

Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, Điện lực Bù Đăng đã tiến hành khảo sát thực tế hiện 

trường cụ thể như sau: 

3.1 Thôn 2 khu vực Bầu Cá Rô: 

Hiện tại khu vực xung quanh Bầu Cá Rô có khoảng 50 hộ dân sinh sống rải rác không 

tập trung. Các hộ dân khu vực này đang sử dụng điện lưới Quốc Gia được cấp từ trạm biến 

áp Bầu Cá Rô 78 (CS 1x50KVA) và trạm biến áp Tổ 3 Thôn Phước Quang 19 (CS 

1x37,5KVA) thuộc phát tuyến 473 Bù Đăng. Do các hộ dân này sống trong các khu vườn 

rẫy cách xa đường điện hiện hữu nên phải tự đầu tư đường dây sau điện kế kéo xa về nhà để 

sử dụng.  

Để cấp điện đến tận nơi cho các hộ dân này cần đầu tư xây dựng: 1,6km đường dây 

trung thế, 01 TBA 1x50kVA, 1,2km đường dây hạ thế với kinh phí ước tính là 1,4 tỷ đồng 

(tương đương suất đầu tư 28 triệu/ 1 hộ). 
 

3.2 Đăk Lim (thôn 4): 

Qua kiểm tra thực tế thì khu vực cần cấp điện là Tổ 5, 6 và khu Đăk Có – Đăk Lim cụ 

thể như sau: 

- Khu vực Tổ 5 và Tổ 6: Các hộ dân khu vực này đang sử dụng điện thuộc TBA Miền 

Tây 26 (công suất 1x50KVA) từ trụ 50H NR Miền Tây tuyến 473 Bù Đăng. Do các hộ dân 

này sống trong các khu vườn rẫy cách xa đường điện hiện hữu nên phải tự đầu tư đường dây 

sau điện kế kéo xa về nhà để sử dụng. 

Để cấp điện đến tận nơi cho các hộ dân này cần đầu tư xây dựng: 1,2km đường dây 

trung thế, 01 TBA 1x50kVA, 1,2km đường dây hạ thế với kinh phí ước tính là 1,2 tỷ đồng.  

 

- Khu vực Đăk Có – Đăk Lim: Khu vực này có khoảng 50 hộ dân sinh sống không tập 

trung. Các hộ dân khu vực này hiện đang sử dụng điện từ trụ A10 thuộc TBA Ấp 12 Thống 

Nhất 39 (công suất 1x50KVA) tuyến 473 Bù Đăng. Do các hộ dân này sống rải rác không 

tập trung trong các khu vườn rẫy cách xa đường điện hiện hữu nên phải tự đầu tư đường dây 

sau điện kế kéo xa về nhà để sử dụng. Để cấp điện đến tận nơi cho các hộ dân này cần đầu 



 

tư xây dựng: 02km đường dây trung thế, 02 TBA 1x50kVA, 1,6km đường dây hạ thế với 

kinh phí ước tính là 1,8 tỷ đồng (tương đương suất đầu tư 36 triệu/ 1 hộ). 
 

3.3 Thôn 10 (Khu vực Sok Ông Lôi). 

Khu vực dân cư dọc theo đường quốc lộ từ Sok Ông Lôi đến nhà Ông Kỷ có khoảng 40 

hộ dân sinh sống rải rác không tập trung, các hộ dân khu vực này đã có điện lưới Quốc Gia 

sử dụng được cấp từ trụ 16 thuộc TBA Ấp 10 Thống Nhất 37/11 (công suất 1x37,5KVA) 

tuyến 473 Bù Đăng. Tuy nhiên, do các hộ dân này sống rải rác không tập trung trong các 

khu vườn rẫy cách xa đường điện hiện hữu nên phải tự đầu tư đường dây sau điện kế kéo xa 

về nhà để sử dụng. Để cấp điện đến tận nơi cho các hộ dân này cần đầu tư xây dựng: 0,8km 

đường dây hạ thế và 01 TBA 1x50kVA với kinh phí ước tính khoảng 500 triệu đồng. 
 

3.4  Thôn 11 (khu vực Tổ 5 và Tổ 6): 

Qua kiểm tra thực tế thì khu vực cần cấp điện là Tổ 4 và Tổ 6 thôn 11. Khu vực này có 

khoảng 80 hộ dân sinh sống rải rác trong các khu vườn rẫy không tập trung, các hộ dân khu 

vực này hiện đã có điện lưới Quốc Gia sử dụng được cấp từ trụ A08 thuộc trạm biến áp Ấp 

12 Thống Nhất 46/05 (công suất 2x37,5KVA) tuyến 473 Bù Đăng. Tuy nhiên, do các hộ 

dân này sống rải rác không tập trung trong các khu vườn rẫy cách xa đường điện hiện hữu 

nên phải tự đầu tư đường dây sau điện kế kéo xa về nhà để sử dụng. Để cấp điện đến tận nơi 

cho các hộ dân này cần đầu tư xây dựng đường dây trung hạ thế và trạm biến áp với khối 

lượng cụ thể:  
 

- Khu vực Tổ 4 (đường đi nhà ông Cu thôn trưởng):  

+ Đường dây trung áp: 1,6km 

+ TBA: 01 TBA 1x50KVA 

+ Đường dây hạ áp: 1,2km 
 

- Khu vực Tổ 6 (tuyến đường 29): 

+ Đường dây trung áp: 2,4km 

+ TBA: 02 TBA 1x50KVA 

+ Đường dây hạ áp: 1,6km 

Tổng kinh phí đầu tư ước tính khoảng 3,3 tỷ đồng (tương đương suất đầu tư gần 42 triệu 

đồng/hộ dân). 

Hiện nay, trên địa bàn xã Thống Nhất còn một số khu vực dân cư sống rải rác, thưa 

thớt trong các khu vườn rẫy chưa có lưới điện trung hạ thế đi ngang qua. Những khu vực 

này hầu hết các hộ dân cũng đã có điện lưới Quốc gia sử dụng nhưng do nhà ở trong vườn 

rẫy cách xa các trục đường giao thông chính nên phải tự kéo dây sau điện kế xa về nhà sử 

dụng. 

Đối với những khu vực này, việc đầu tư đường điện đến tận nơi cho các hộ sử dụng 

cần nguồn vốn lớn, suất đầu tư cao và phải giải tỏa rất nhiều cây xanh (điều, cao su, sầu 

riêng…của bà con nhân dân) nằm trong hành lang an toàn lưới điện.  

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, Điêṇ lưc̣ ưu tiên sử dụng nguồn vốn này để sửa chữa, nâng cấp lưới điện 

hiện hữu xuống cấp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của phụ tải, phát triển khách hàng, chỉ 

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 mới lưới điện cho các khu vực này 

ngay được. Để sớm xây dựng đường dây và trạm biến áp bảo đảm cấp điện đến tận nhà các 

hộ dân tại các khu vực này, Điện lực Bù Đăng kiến nghị HĐND 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. 



 

 

4. Cử tri thị trấn Đức Phong: 

- Cử tri Tô Đức – Khu phố Đức Lợi, thị trấn Đức Phong: Đường điện từ nhà máy nước 

sạch hẻm 2 tại Khu phố Đức lợi, thị trấn Đức Phong còn tạm bợ, không có trụ bê tông, 

chưa đảm bảo về an toàn điện lưới. Đề nghị Điện lực Bù Đăng đầu tư nâng cấp lưới điện 

để nhân dân sử dụng được đảm bảo an toàn. 

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

Khu vực cử tri ý kiến hiện bà con nhân dân 100% đã có điện lưới Quốc Gia sử dụng ổn 

định được cấp từ lưới hạ áp TBA 1x25kVA Điểu Ong 23 thuộc tuyến 477 Bù Đăng. Khu 

vực này đang được đầu tư xây dựng mới đường dây hạ áp dài 478m và nâng công suất TBA 

Điểu Ong 23 từ 1x25kVA lên thành 1x50kVA thuộc công trình “Cải tạo, nâng cấp và phát 

triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Bình Phước” do Tổng 

Công ty Điện lực Miền Nam đầu tư. Công trình đang trong giai đoạn thực hiện thi công, dự 

kiến nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng cấp điện an toàn ổn định cho bà con nhân dân 

khu vực này trong năm 2022. 

- Cử tri Nguyễn Trì – Khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong: Đề nghị Điện lực Bù 

Đăng quan tâm xây dựng đường điện vào xóm An Bình, khu phố Đức Lập, thị trấn Đức 

Phong. 

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

Hiện nay, 100% nhân dân khu vực này đã có điện lưới Quốc Gia sử dụng được cấp từ 

đường dây hạ thế sử dụng cáp ABC2x50mm2 dài 200m do bà con nhân dân tự đầu tư xây 

dựng năm 2014 (ông Nguyễn Xuân Ánh có hộ khẩu thường trú tại khu Đức Thọ, thị trấn 

Đức Phong làm đại diện chủ đầu tư). Đường dây này được đấu nối tại trụ A8 thuộc TBA 

III-160kVA Trung tâm Văn Hóa Giáo dục tuyến 477 Bù Đăng đảm bảo tiêu chuẩn cấp điện 

cho khu vực này. Tuy nhiên, có một số hộ dân ở cuối đường do cách xa lưới hạ thế hiện hữu 

nên phải đầu tư kéo dây sau điện kế về nhà sử dụng, hộ kéo xa nhất khoảng 200m nhưng 

chất lượng điện năng vẫn bảo đảm sử dụng lâu dài, ổn định. 

 

5. Cử tri xã Nghĩa Trung: 

- Cử tri Trần Thị Tuyết – thôn 3, xã Nghĩa Trung: Đề nghị Điện lực Bù Đăng quan tâm 

kéo điện về cho 02 sóc thuộc xã Nghĩa Trung, cụ thể: Sóc bà con đồng bào dân tọc Khơ 

Me và sóc 25 có khoảng 72 hộ dân chưa có điện thắp sáng phải kéo điện nhờ của các hộ 

khác nhưng đường điện kéo về lại rất xa nhà bà con, tốn kém nhiều chi phí. Đề nghị 

Điện lực Bù Đăng quan tâm để bà con có điện sinh hoạt, phát triển sản xuất. 

- Khu vực Sóc đồng bào dân tộc Khơ Me: Hiện các hộ dân đã có điện sử dụng được cấp từ 

TBA 3x50kVA Bù Na 422B thuộc tuyến 473 Bù Đăng. Một số hộ dân ở xa lưới hạ thế hiện 

hữu phải đầu tư kéo dây sau điện kế xa về nhà sử dụng. Để cấp điện đến tận nơi cho các hộ 

này cần đầu tư xây dựng mới 1,2km lưới hạ thế và 02 trạm biến áp 1x50kVA với kinh phí 

đầu tư ước tính khoảng 720 triệu đồng.  

- Khu vực Sóc 25: Hiện các hộ dân đã có điện sử dụng được cấp từ TBA 3x25kVA Trường 

học Nghĩa Trung thuộc tuyến 473 Bù Đăng. Một số hộ dân ở xa lưới hạ thế hiện hữu phải 

đầu tư kéo dây sau điện kế xa về nhà sử dụng. Để cấp điện đến tận nơi cho các hộ này cần 

đầu tư xây dựng mới 0,8km lưới hạ thế và 01 trạm biến áp 1x50kVA với kinh phí đầu tư 

ước tính khoảng 520 triệu đồng 

- Cử tri Nguyễn Thanh Bình – thôn 1 xã Nghĩa Trung: 

+ Trụ điện tại thôn 1, xã Nghĩa Trung hiện nằm dưới mương nước, ảnh hưởng đến dòng 

chảy, hiện tại bị nghiêng ra đường, nguy cơ bị ngả là rất cao. Đề nghị Điện lực Bù Đăng 

sớm kiểm tra, khảo sát và khắc phục sửa chữa. 

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

- Khu vực này Chính quyền địa phương đang thực hiện nâng cấp mở rộng đường giao thông 

nên đã ảnh hưởng tới vị trí móng trụ điện số 37H. Điện lực Bù Đăng đã cùng UBND xã 



 

Nghĩa Trung khảo sát thực tế, lập kế hoạch xử lý. Dự kiến sẽ xử lý xong vị trí này trong 

tháng 07/2022 để bảo đảm an toàn cung cấp điện. 

+ Đề nghị Điện lực Bù Đăng hạ thế đường điện từ ngã ba bà Ba Kịch vào trường THCS 

Nghĩa Trung để người dân có điện sinh hoạt. 

- Hiện tại các hộ dân khu vực này đã có điện sử dụng được cấp từ TBA 1x75kVA Ấp 1 Đội 

1 Nghĩa Trung 07 thuộc tuyến 473 Bù Đăng. Một số hộ dân ở xa lưới hạ thế hiện hữu phải 

đầu tư kéo dây sau điện kế xa về nhà sử dụng. Để cấp điện đến tận nơi cho các hộ này cần 

đầu tư xây dựng mới 01km lưới điện trung thế, 0,8km lưới điện hạ thế và 01 trạm biến áp 

1x50kVA với kinh phí đầu tư ước tính khoảng 900 triệu đồng và cần giải tỏa nhiều cây xanh 

(Điều, cao su…) của bà con nhân dân dọc theo đường điện dự kiến. 

 

Hiện nay, trên địa bàn xã Nghĩa Trung còn một số khu vực dân cư sống rải rác, thưa thớt 

trong các khu vườn rẫy chưa có lưới điện trung hạ thế đi ngang qua. Những khu vực này 

hầu hết các hộ dân cũng đã có điện lưới Quốc gia sử dụng nhưng do nhà ở trong vườn rẫy 

cách xa các trục đường giao thông chính nên phải tự kéo dây sau điện kế xa về nhà sử dụng. 

Đối với những khu vực này, việc đầu tư đường điện đến tận nơi cho các hộ sử dụng cần 

nguồn vốn lớn, suất đầu tư cao và phải giải tỏa rất nhiều cây xanh (điều, cao su, sầu 

riêng…của bà con nhân dân) nằm trong hành lang an toàn lưới điện.  

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, Điêṇ lưc̣ ưu tiên sử dụng nguồn vốn này để sửa chữa, nâng cấp lưới điện hiện 

hữu xuống cấp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của phụ tải, phát triển khách hàng, chỉ 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 mới lưới điện cho các khu vực này ngay 

được. Để sớm xây dựng đường dây và trạm biến áp bảo đảm cấp điện đến tận nhà các hộ 

dân tại các khu vực này, Điện lực Bù Đăng kiến nghị HĐND 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. 

 

6. Cử tri xã Đường 10: 

Cử tri Nguyễn Thế Dũng, thôn 5, xã Đường 10:  

+ Đoạn đường từ đội sản xuất số 3 (cách ngã 3 Chung Chiều 1km đi vào hướng nhà văn 

hóa thôn 5) đến đội sản xuất số 2, xã Đường 10 dân cư sống tập trung, hiện đã có điện sử 

dụng. Tuy nhiên, thời gian qua nguồn điện rất yếu không cung cấp đủ cho việc sinh hoạt 

của bà con. Đề nghị Điện lực Bù Đăng quan tâm khảo sát lại đường dây, nâng cấp 

đường điện để bà con có điện sinh hoạt đảm bảo: 

 - Qua kiểm tra thực tế, khu vực này hiện nay bà con nhân dân đang sử dụng điện từ trạm 

biến áp Bù Ghe 32 có công suất 1x50kVA. Trạm biến áp này được bà con nhân dân tự đầu 

tư xây dựng vào năm 2007. Thời điểm năm 2007 có 36 hộ dân sử dụng nhưng đến nay số hộ 

sử dụng điện tăng lên 170 hộ làm quá tải trạm biến áp trên. Hiện tại, trạm biến áp 1x50kVA 

Bù Ghe 32 không phải tài sản của ngành Điện nên Điện lực không thể tăng công suất TBA 

trên để cấp điện cho các hộ dân khu vực này. Để nâng cấp, tăng công suất trạm biến áp trên 

đáp ứng nhu cầu sử dụng của bà con khu vực này, Điện lực Bù Đăng đề nghị đại diện chủ 

sở hữu trạm biến áp 1x50kVA Bù Ghe 32 liên hệ trực tiếp Điện lực Bù Đăng để được 

hướng dẫn các thủ tục thực hiện tăng công suất trạm biến áp trên bảo đảm đáp ứng nhu cầu 

sử dụng điện. 

+ Hiện còn 25 hộ dân thuộc thôn 6 xã Đường 10 gần cầu mới không có điện thắp sáng. 

Đề nghị Điện lực Bù Đăng quan tâm khảo sát, hạ thế để bà con có điện sinh hoạt và phát 

triển sản xuất. 

Khu vực này có khoảng 20 sinh sống rải rác dọc theo đường giao thông liên huyện (nhà 



 

đầu tiên đến nhà cuối cùng khoảng 2km). Các hộ này đều đã có điện lưới Quốc gia sử dụng 

được cấp từ trạm biến áp 1x25kVA Chuồng Trâu Cầu Mới 45 trụ 45 nhánh rẽ Chuồng Trâu 

Cầu Mới tuyến 472 Bù Đăng nhưng do nhân dân khu vực này sinh sống rải rác không tập 

trung, cách xa lưới hạ áp hiện hữu nên đã tự đầu tư đường dây sau điện kế về nhà sử dụng, 

hộ xa nhất khoảng 1,2km. 

Để cấp điện cho bà con nhân dân khu vực này cần đầu tư xây dựng mới 1,5km lưới điện 

trung thế, 0,8km lưới điện hạ thế và 01 trạm biến áp công suất 1x50kVA/1 trạm với kinh phí 

dự kiến đầu tư khoảng 1,22 tỷ đồng (tương đương suất đầu tư 61 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.  

Điện lực Bù Đăng đã báo cáo Công ty Điện lực Bình Phước xem xét bố trí nguồn vốn 

đầu tư. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Bình Phước chưa sắp xếp được nguồn vốn để đầu tư 

lưới điện cho khu vực trên ngay được. Công ty Điện lực Bình Phước đã có báo cáo Sở Công 

Thương về nội dung kiến nghị nêu trên (văn bản Số 1611/PCBP-KT ngày 10/06/2022 đính 

kèm). 

 

7. Cử tri xã Đức Liễu: 

+ Cử tri Lê Ngọc Ánh – thôn 1 xã Đức Liễu: Đề nghị Điện lực Bù Đăng quan tâm kéo 

đường điện sinh hoạt cho các hộ dân ở tổ 1, thôn 1 xã Đức Liễu để người dân có điện 

sinh hoạt, phát triển sản xuất. 

Qua kiểm tra thực tế, khu vực này có khoảng 15 hộ hiện đã có điện lưới Quốc Gia để sử 

dụng được cấp từ trạm biến áp Ấp 1 Đức Liễu 03 có công suất 1x37,5kVA. Tuy nhiên, do 

các hộ này ở xa đường dây hạ thế nên phải kéo dây sau điện kế về nhà sử dụng (khoảng 

400m). Để cấp điện đến tận nơi cho 15 hộ này cần đầu tư xây dựng 400m lưới hạ thế với 

kinh phí đầu tư ước tính khoảng 200 triệu đồng.  

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, Điêṇ lưc̣ 

ưu tiên sử dụng nguồn vốn này để sửa chữa, nâng cấp lưới điện hiện hữu xuống cấp nhằm 

đáp ứng nhu cầu phát triển của phụ tải, phát triển khách hàng, chỉ 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 mới lưới điện cho các khu vực này ngay được. 

Mặt khác, hiện tại TBA Ấp 1 Đức Liễu 03 vẫn đảm bảo cấp điện an toàn ổn định cho các 

hộ dân khu vực này với chất lượng điện năng đảm bảo theo Quy định. 

 

Trên đây là nội dung phúc đáp của Điện lực Bù Đăng theo công văn số 20/HĐND 

ngày 08/06/2022 của HĐND huyện Bù Đăng./. 

 

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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