
1 
 

  

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC 

ĐIỆN LỰC HỚN QUẢN 
 

Số:         /ĐLHQ-KHKT. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Hớn Quản,  ngày        tháng     năm 2021. 

V/v trả lời làm rõ ý kiến tại phiên họp Tổ 

đại biểu trước kỳ họp cuối năm 2021. 
 

                               
                                            Kính gửi: UBND huyện Hớn Quản. 
 

Căn cứ công văn số: 2392/UBND-NC ngày 07 tháng 12 năm 2021 về việc làm rõ 

ý kiến tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp  cuối năm 2021; 

I. Nội dung ý kiến: 

10.1. Đánh giá việc đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện trên địa bàn dân cư đáp ứng nhu 

cầu của người dân trong sử dụng điện sinh hoạt đảm bảo chất lượng. 

10.2. Hiện nay, hệ thống hạ tầng lưới điện ở một số khu dân cư chưa đồng bộ, có 

nơi người dân tự đầu tư cột (cột với nhiều chủng loại), qua nhiều năm hệ thống dây diện 

chằng chịt, cột xiêu vẹo, vào mùa mưa gió, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân. Đề nghị 

Điện lực huyện nói rõ hơn về các phương án xử lý trong thời gian tới. 

II. Nội dung trả lời: 

1.Ý kiến thứ nhất:  

Điện lực Hớn Quản hiện nay quản lý 493,94 Km đường dây trung thế, 436,59 km 

đường dây hạ thế, 852 trạm biến áp với công suất 12.8245KVA để đáp ứng cho 27.589 hộ 

dân (tỉ lệ đạt 99,12% số hộ dân có điện của năm 2021). Tuy nhiên, còn một số khu vực lưới 

điện của Ngành điện chưa thể phủ hết các khu dân cư (với nhiều lý do như: vốn đầu tư, địa 

phương chưa giải tỏa được hành lang để bàn giao mặt bằng, dân cư phân bố thưa, số lượng 

dân cư ít mà cần khối lượng đầu tư lớn, suất đầu tư cao...), Do đó, để đảm bảo lưới điện phủ 

hết 100% dân cư trên địa bàn huyện Hớn Quản, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cần khối lượng 

và nguồn vốn như sau: 

- Khối lượng dự trù: 40Km trung thế 01 pha; 50Km hạ thế xây dựng mới;  20Km hạ 

áp xóa câu phụ; 40 trạm biến áp. 

- Kinh phí dự trù: 65 tỉ đồng. 

Với khối lượng và vốn đầu tư trên thì Điện không thể triển khai thực hiện  trong thời 

gian ngắn được mà phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên (suất đầu tư, hiệu quả đầu tư) theo 

nguồn vốn được Đơn vị cấp trên phân bổ. Mặt khác, hiện nay nguồn vốn đầu tư của Ngành 

điện nói chung và Công ty điện lực Bình Phước, Điện lực Hớn Quản nói riêng rất hạn hẹp. 

Hằng năm phải đầu tư nguồn phát(nhà máy điện), đường dây truyền tải (đường dây 220 kv, 

500 kv) và các trạm biến áp trung gian, đường dây phân phối (110KV, 22KV) để đáp ứng 

đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và phục vụ đời sống của nhân dân. Do vậy, trong thời 

gian qua Điện lực chỉ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản với nguồn vốn rất hạn hẹp 

khoảng 2 tỷ đồng/năm. Giá trị này chỉ đủ để khắc phục các trạm biến áp quá tải, khắc phục 

các lưới điện hiện hữu chưa bảo đảm đáp ứng được nhu cầu cung cấp điện và một phần 

dùng để đầu tư xây dựng mới những nơi có lưới điện xuống cấp do người dân tự đầu tư sau 

công tơ. Ngoài ra, Điện lực cũng đăng ký các nguồn vốn như: Vốn vay thương mại, vốn 

công trình điện nông thôn giai đoạn năm 2021 – 2025.., để đầu tư nâng cấp cải tạo lưới điện 

để đáp ứng nhu cầu ngày càng tốt hơn cho người dân sử dụng. 
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Để giải quyết được các nhu cầu nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới cho các khu vực vùng 

sâu, vùng xa. Điện lực Hớn Quản kính đề nghị Phòng KHHT, UBND huyện có ý kiến đề 

xuất với sở Công Thương, UBND tỉnh bình Phước xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện 

theo chương trình 2081 (Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bình Phước giai 

đoạn 2021-2025 sử dụng vốn ngân sách trung ương). 

2. Ý kiến thứ hai: 

Hiện nay trên địa bàn huyện Hớn Quản có rất nhiều đường dây hạ thế sau công tơ 

điện do người dân đầu tư theo ranh giới quản lý đã được bên bán điện(điện lực) và bên mua 

điện(bên sử dụng điện) thống nhất và ký hợp đồng mua bán điện theo qui định của luật điện 

lực. Những đường dây này thuộc trách nhiệm của người sử dụng điện phải bảo trì, sửa chữa, 

nâng cấp để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng điện. 

- Phương án giải quyết:  

+ Về trách nhiệm của Điện lực: Hằng năm, Điện lực đều đã kiểm tra, khảo sát, thống 

kê, lập kế hoạch để thực hiện xóa các đường dây này theo chương trình xóa các đường dây 

câu phụ sau công tơ theo chỉ đạo của Tổng công ty điện lực Miền Nam với tiêu trí giá trị 

suất đầu tư cho 1 khách hàng sử dụng điện(năm 2021 là 8 triệu/ khách hàng(hộ)) để đảm 

bảo về kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo an toàn điện cho cộng đồng. Ngoài ra Điện lực còn kiểm 

tra, hướng dẫn bên sử dụng điện thực hiện sửa chữa đường dây, bảo đảm an toàn cung cấp 

điện theo đúng qui định. Lập biên bản, và thực hiện ngừng cung cấp điện nếu bên sử dụng 

điện cố tình không thực hiện theo kiến nghị, đề xuất của Điện lực để bảo đảm an toàn điện 

cho môi trường xung quanh theo qui định. 

+ Về trách nhiệm của người sử dụng điện : Phần đường dây sau công tơ (đồng hồ 

điện) về nhà các hộ dân sử dụng là tài sản của bên sử dụng điện. Do đó người sử dụng điện 

phải có trách nhiệm thực hiện bảo trì, sửa chữa, nâng cấp định kỳ để đáp ứng nhu cầu sử 

dụng điện và an toàn điện cho cộng đồng đã được qui định trong hợp đồng mua bán điện 

và luật điện lực.  

Trên đây là trả lời làm rõ ý kiến tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp cuối năm 

2021. Điện lực Hớn Quản báo cáo để UBND huyện Hớn Quản được rõ./. 

Trân trọng kính chào! 

            

  Nơi nhận:     

- Như trên;(báo cáo) 

- P.KHKT, P.KD (theo dõi thực hiện) 

- Lưu: VT, KHKT, (HVB5).                                                                                        

            GIÁM ĐỐC 

     

 

 

 

                                                   

                   Nguyễn Thanh Tâm 
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