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Căn cứ công văn số 53/HĐND-TH ngày 16/11/2022 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 5, 

HĐND huyện khóa VII. 

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

1. Cử tri xã Đăk Nhau: 

- Cử tri Phạm Tâm, thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau: Trước cổng trường mẫu 

giáo hoa hồng, dây điện chằng chịt, trùng võng xuống hàng rào rất nguy hiểm cho học 

sinh và phụ huynh. Đề nghị Điện lực Bù Đăng sớm kiểm tra và khắc phục để bảo đảm an 

toàn đường điện: 

Qua kiểm tra thực tế, phần dây điện bị chùng kéo chằng chịt không bảo đảm an toàn 

cử tri ý kiến là phần dây sau điện kế của 06 hộ dân ở khu vực này. Điện lực Bù Đăng đã 

hướng dẫn và phối hợp cùng bà con nhân dân kéo lại dây điện gọn gàng đảm bảo độ cao, 

đảm bảo cấp điện an toàn và mỹ quan cho khu vực này. 

 

2. Cử tri xã Thọ Sơn: 

- Cử tri Phạm Văn Minh, thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn: Đề nghị nghành điện 

quan tâm di dời trụ điện số 92-97 ở khu vực thôn Sơn Thọ ra ngoài đường để thuận tiện 

trong việc làm nhà và sinh hoạt của người dân:  
Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, Điện lực Bù Đăng đã tiến hành khảo sát thực 

tế cụ thể như sau: Các trụ điện 92 - 97 theo ý kiến của cử tri thuộc đường dây trung hạ áp 

hỗn hợp nhánh rẽ Thủy Văn tuyến 477 Bù Đăng (thuộc công trình Điện khí hóa nông thôn 

xã Thọ Sơn được Công ty Điện lực 2 đầu tư vào năm 2001 và nghiệm thu đưa vào sử dụng 

năm 2003). Đối với các công trình Điện khí hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước (do Công ty 

Điện lực 2 – nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam làm chủ đầu tư) thì tỉnh Bình Phước 

cam kết chịu trách nhiệm giải tỏa hành lang an toàn lưới điện và bàn giao mặt bằng để thi 

công (theo văn bản số 704/UB-KSX ngày 24/05/2001 của UBND tỉnh Bình Phước). 

Để thực hiện di dời các vị trí trụ điện này cần thực hiện tháo gỡ di dời khoảng 300m 

đường dây trung thế và khoảng 300m đường dây hạ thế 1 pha 3 dây với kinh phí thực hiện 

ước tính trên 200 triệu đồng.  

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 và do 

nguồn vốn được phân bổ hàng năm có hạn, Điện lực sử dụng để sửa chữa các lưới điện đã 

xuống cấp nhằm đảm bảo cung cấp điện và đầu tư mới cho những khu vực cấp thiết chưa có 

điện nên hiện tại Điện lực Bù Đăng chưa thể bố trí nguồn vốn để thực hiện di dời các trụ 

điện nêu trên ngay được. 

Để công tác vận hành lưới điện an toàn, liên tục phục vụ nhân dân Điện lực Bù Đăng 

kính đề nghị UBND huyện, UBND xã Thọ Sơn hỗ trợ tuyên truyền vận động các hộ dân 

thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn để được thông cảm chia sẻ trong công tác bảo vệ hành lang an 

toàn lưới điện. 



 

 

- Cử tri Quách Thế Hiên, thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn: Đề nghị ngành Điện quan 

tâm về kiểm tra, khảo sát lại đường dây điện tại thôn Sơn Tùng vì có sự nhầm lẫn khi thợ 

điện di dời từ trụ điện cũ sang trụ điện mới có kéo nhầm dây điện (dây đồng, dây nhôm) 

khi kéo mới cho một số hộ dân chưa có điện. 

Qua xác minh thực tế, khi kéo mới điện cho các hộ dân khu vực này Điện lực Bù 

Đăng thi công theo đúng thiết kế đã được phê duyệt (sử dụng dây đồng). Hiện tại dây điện 

các hộ dân vẫn đang sử dụng bình thường là dây đồng. Trong quá trình sử dụng, cử tri 

Quách Thế Hiên có sự nhầm lẫn do tưởng nhầm dây đồng hiện hữu là dây nhôm. Sau khi 

cùng cử tri xác minh thực tế, cử tri đã thống nhất và không có thắc mắc, kiến nghị gì thêm. 

 

3. Cử tri xã Nghĩa Trung: 

- Cử tri Nguyễn Hữu Tài, thôn 2 xã Nghĩa Trung: Hiện tại trụ điện số 69 tại 

Nông trường Nghĩa Trung điện rất yếu, lý do có 1 hộ làm xưởng mộc nhưng hộ này 

không hạ thế đường điện, trong quá trình làm việc bằng máy thì điện khu vực này rất 

yếu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Đề nghị Điện lực Bù Đăng 

khảo sát và kiểm tra sớm khắc phục. 

Qua kiểm tra xác minh thực tế, điện áp đo tại trụ 69 nhánh rẽ Trúc Lâm tuyến 473 Bù 

Đăng (lưới hạ áp TBA 1x50kVA Lâm trường Nghĩa Trung 74) vào lúc 17h 05 phút ngày 

18/11/2022 là: U = 226V, bảo đảm chất lượng điện năng sử dụng theo Quy định. 

Khu vực này có 01 xưởng mộc của hộ ông Nguyễn Văn Hữu, thôn 2 xã Nghĩa Trung 

đang hoạt động. Điện lực Bù Đăng đã tiến hành làm việc với hộ ông Nguyễn Văn Hữu yêu 

cầu hộ ông Nguyễn Văn Hữu cắt giảm phụ tải của xưởng mộc và có kế hoạch hạ trạm biến 

áp chuyên dùng để cấp điện riêng cho xưởng mộc, không làm ảnh hưởng tới chất lượng điện 

năng của hệ thống lưới điện khu vực này. 

 

4. Cử tri xã Đức Liễu: 

- Cử tri Từ Thanh Đào thôn 1 xã Đức Liễu: Đề nghị Điện lực Bù Đăng quan tâm 

kéo đường điện sinh hoạt cho các hộ dân ở thôn 1 (thuộc khu vực đường 33 để người 

dân có điện sinh hoạt cũng như phát triển sản xuất). 

 

Qua xác minh thực tế, khu vực cử tri ý kiến hiện có 40 hộ dân sinh sống rải rác trong 

các khu vườn rẫy. Trong đó: 

+ Có khoảng 15 hộ dân khu vực này hiện đang sử dụng điện lưới quốc gia được cấp 

từ lưới hạ áp Trạm biến áp Đức Liễu 33-34 (1x50kVA). Khoảng cách từ lưới hạ áp đến nhà 

các hộ dân này khoảng 1km. 

+ Các hộ dân còn lại khu vực này hiện đang sử dụng điện được cấp từ lưới hạ áp 

Trạm biến áp Đức Liễu 11 (1x37,5kVA). Khoảng cách từ lưới hạ áp đến nhà các hộ dân này 

khoảng 0,8 đến 1km. 

Để cấp điện đến tận nhà cho các hộ dân khu vực này cần đầu tư xây dựng 02km lưới 

điện trung thế, 2,5km lưới điện hạ thế và 02 trạm biến áp công suất 1x50kVA với tổng kinh 

phí ước tính 2,1 tỷ đồng (tương đương suất đầu tư 52,5 triệu đồng/ 1 hộ) đồng thời cần phát 

quang giải tỏa rất nhiều cây xanh (cao su, điều, Sầu Riêng…) của bà con nhân dân dọc theo 

đường điện dự kiến. 

Thời gian qua, Điện lực 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, Điện lực 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 vực cấp thiết chưa có điện. 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 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. 

 

Trên đây là nội dung phúc đáp của Điện lực Bù Đăng theo công văn số 53/HĐND-TH 

ngày 16/11/2022 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 5, HĐND huyện khóa VII./. 

 

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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