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    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 2022. 

V/v trả lời trình ý kiến, kiến nghị của cử 

tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ 

họp thứ 04, HĐND huyện khóa XII. 

 

 

                               

                                            Kính gửi: UBND huyện Hớn Quản. 

 

Căn cứ công văn số: 990/UBND-KTTH ngày 10 tháng 06 năm 2022 của 

UBND huyện Hớn Quản về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri 

với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 04, HĐND huyện khóa XII; 

Sau khi kiểm tra, xác minh, Điện lực Hớn Quản có ý kiến trả lời cử tri như 

sau: 

1. Cử tri Hà Thị Tâm - khu phố 2, thị trấn Tân Khai (SĐT: 0372201674). 

a) Nội dung kiến nghị: Đường điện tổ 5, tổ 6, khu phố 2 Điện lực Hớn Quản 

đã làm đường điện nhưng đến nay chưa hòa lưới điện cho nhân dân sử dụng. Đề 

nghị UBND huyện chỉ đạo cho Điện lực Hớn Quản giải quyết. 

b) Trả lời: Tại khu vực trên cũng như một số khu vực khác trên địa bàn thị 

Trấn Tân Khai được đầu tư bằng ngồn vốn vay ngân hàng tái thiết Đức (KWF), 

Ngành điện đã triển khai thi công xây dựng từ năm 2021, đến nay công trình đã 

thi công xong và đã nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành, vậy người dân tại 

những khu vực trên có nhu cầu vào điện hay dời điện kế thì liên hệ Điện lực Hớn 

Quản để được giải quyết. 

2. Cử tri Nguyễn Thị Hòa - ấp 2 xã Tân Quan (SĐT 0858980506). 

a) Nội dung kiến nghị: 02 trụ điện ở tổ 3, ấp 2, xã Tân Quan cử tri đã kiến 

nghị nhiều lần về việc di dời nhưng đến nay chưa được giải quyết theo nguyện 

vọng. Đề nghị Điện lực Hớn Quản cho biết lý do và hỗ trợ di dời cho người dân. 

b) Trả lời:  

- 02 trụ điện ở tổ 03 ấp 02 là 02 trụ trạm biến áp của ông Trương Văn Phước 

và ông Trần Văn Tẹm. Điện lực Hớn Quản đã phối hợp cùng xã nhiều lần kiểm 

tra và xác nhận vẫn bảo đảm an toàn lưu thông. Mặt khác, việc di dời 02 trụ nói 

trên phải được sự thống nhất của chủ sở hữu tài sản, xác định cắm mốc của UBND 

xã Tân Quan và người sử dụng đất cho phép. Điện lực Hớn Quản không thể đơn 

phương thực hiện được. 

- Ngày 21/06/2022 Điện lực Hớn Quản cùng UBND xã Tân Quan, Ban ấp ở 

tổ 03 ấp 02 và 02 chủ sở hữu tài sản đã có kiểm tra tại hiện trường và đã thống 

nhất những phương án thực hiện. 

3. Cử tri Trần Thị Đào - ấp Ruộng 1 xã Tân Quan (SĐT 0979995374). 
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a) Nội dung kiến nghị: Đề nghị Điện lực Hớn Quản về khảo sát đường điện 

tại tổ 3 ấp Ruộng 1, xã Tân Quan để hạ thế điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng của 

người dân. 

b) Trả lời: Nội dung kiến nghị trên đã được Điện lực Hớn Quản trả lời trong 

công văn số 109/ĐLHQ-TH ngày 20/05/2022 V/v trả lời trình ý kiến, kiến nghị 

của cử tri với đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XII. 

4. Cử tri Lương Viết Hùng - ấp Sở Líp, xã Phước An. 

a) Nội dung kiến nghị: Điện sinh hoạt của người dân tại tổ 3, ấp Sở Líp quá 

yếu, điện chập chờn làm hư hỏng các thiết bị điện, hao hụt điện năng. Đề nghị 

Điện lực Hớn Quản có hướng giải quyết. 

b) Trả lời: Nội dung kiến nghị trên đã được Điện lực Hớn Quản trả lời trong 

công văn số 109/ĐLHQ-TH ngày 20/05/2022 V/v trả lời trình ý kiến, kiến nghị 

của cử tri với đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XII. 

- Trên đây là trả lời nội dung kiến nghị cử tri của Điện lực huyện Hớn Quản 

trước kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XII. 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(theo dõi thực hiện) 

- Lưu: VT, KHKT, (HVB5).                                                                                        

  GIÁM ĐỐC 

     

 

 

 

 

                                              

                  Nguyễn Thanh Tâm 
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