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       ĐIỆN LỰC KRÔNG PA                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

     Số:        /GLPC-ĐLKR                                  

Vv: Trả lời các ý kiến, kiến nghị 

  của cử tri.   

Kính gửi:  

- HĐND huyện Krông Pa; 

- UBND huyện Krông Pa. 

 

Căn cứ công văn số: 238/HĐND-VP ngày 02/12/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện Krông Pa về việc đề nghị trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Điện lực Krông Pa đã phối hợp với UBND các xã đi khảo sát và xin trả lời như sau: 

1. Cử tri Phạm Văn Trương - TDP 3 kiến nghị: Đề nghị điện lực di dời các trụ 

điện nằm trong đất của dân (phía sau lưng nhà bà Lại Thị Loan đi lên đường nhà máy 

nước, thuộc 13 hộ dân kiến nghị đợt trước). Ý kiến kiến nghị này cũng đã nhiều lần 

nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. 

Trả lời:  

- Điện lực Krông Pa đã nhận được đơn kiến nghị tương tự vào năm 2019, 2021 và 

đã có 03 văn bản trả lời, cụ thể: văn bản số 403/GLPC-ĐLKR, ngày 28/11/2019; văn bản 

số 326/GLPC-ĐLKR ngày 12/5/2021 và văn bản số 566/GLPC-ĐLKR, ngày 09/8/2021. 

Trong đó nêu rõ: Đường dây 22kV từ cột 83 đến cột 87 xuất tuyến 476KPA như khách 

hành kiến nghị cấp điện cho khối phố 11, khối phố 12 cũ, nay là tổ dân phố 3 thuộc thị 

trấn Phú Túc và khu vực xã IaMlah, xã Đất Bằng. Công trình lưới điện được đầu tư xây 

dựng và đưa vào vận hành từ năm 1993. Đường dây này vẫn đảm bảo các điều kiện về an 

toàn kỹ thuật. Việc quí khách hàng có nhu cầu di dời đường dây điện trên thì chi phí cho 

công tác di dời quí khách hàng tự chi trả. 

- Tuy nhiên, trong kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường dây điện năm 

2023. Điện lực đã đăng ký thực hiện di dời để đảm bảo an toàn, thời gian thực hiện năm 

2023. 

2. Cử tri TDP 4 kiến nghị: Hiện tại 2 tuyến đường hẻm (Võ Thị Sáu và Lê Văn 

Tám) chưa có cột điện bê tông nên người dân tự phát kéo dây điện vào nhà, đường dây 

điện chằng chịt rất nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn về điện cho nhân dân trên tuyến hẻm này. 

Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ cột điện mới cho nhân dân. 

Trả lời:   

- Tuyến đường hẻm Lê Văn Tám: Điện lực Krông Pa đã tiến hành khảo sát: vị trí 

đường hẻm số lượng khách hàng ít (06 khách hàng), không đủ điều kiện đầu tư. Để đảm 

bảo an toàn, khách hàng tự trồng lại cột, mắc lại dây điện để đảm bảo vận hành (theo 

QĐ5700/QĐ-EVNCPC). 

- Tuyến đường hẻm Võ Thị Sáu: Đường hẻm nhỏ, hai bên đường đã được xây tường 

rào kiên cố, không có vị trí trồng cột điện. Việc xây dựng đường dây điện vào hẻm sẽ 

gây mất tầm nhìn, ảnh hưởng phương tiện đi lại. Để đảm bảo an toàn, khách hàng mắc 

lại dây điện để đảm bảo vận hành (theo QĐ5700/QĐ-EVNCPC). 



(Trích Quyết định 5700/QĐ-EVNCPC, ngày 18/7/2017 của Tổng Công ty Điện lực 

miền Trung “Về việc Quy định giải pháp kỹ thuật trong công tác lắp đặt công tơ”. 

Nhánh rẽ công tơ vào nhà phải đảm bảo độ cao vượt đường như sau: 

+Đến mặt đường ô tô cấp I, II (Quốc lộ): ≥07 mét. 

+Đến mặt đường ô tô còn lại:   ≥06 mét. 

+Đến mặt đất khu vực đông dân cư:  ≥06 mét. 

+Khi đi qua khu vực ít dân cư:   ≥05 mét. 

+Đến vỉa hè dành cho người đi bộ:  ≥3,5 mét.) 

3. Cử tri Rơ ô BLin - Buôn Blang, xã Chư Ngọc kiến nghị: Trước đây những hộ 

phía sau thuộc Buôn Blang đi từ xã Chư Ngọc lên Phú Túc bên phải Quốc lộ 25, lúc đó 

chưa mở đường lô 2 đến năm 2022 đã mở đường, các hộ nằm dọc đường lô 2 này đều 

kéo điện từ ngoài QL 25 là xa, để tạo điều kiện thuận lợi cho dân kéo điện. Đề nghị Điện 

lực Krông pa xuống khảo sát, xem xét 2 đầu tư trụ điện hạ thế từ nhà ông Nay Truyn (ơi 

H’Yun) đến nhà Ami Xanh tính từ dưới lên. 

Trả lời: Điện lực Krông Pa đã phối hợp cùng trưởng buôn đi khảo sát. Vị trí cử tri 

kiến nghị số lượng khách hàng ít, không tập trung, không đảm bảo chỉ tiêu kinh tế-kỹ 

thuật khi tính toán; không đáp ứng được các quy định trong lập phương án đầu tư. Để 

đảm bảo an toàn, khách hàng tự trồng lại cột, mắc lại dây điện để đảm bảo vận hành 

(theo QĐ5700/QĐ-EVNCPC). 

4. Cử tri Nay H’Piu (Amí Sven) ở buôn Dù, xã Ia Mlah kiến nghị: Trạm điện hạ 

thế tại buôn Dù (khu vực nhà Ông Ksor Pon) thường hay bị chạm, nổ, thường xuyên mất 

điện, tôi đề nghị Điện lực huyện Krông Pa thay thế, khắc phục để an toàn cho người dân. 

Trả lời: Vị trí cử tri kiến nghị thuộc TBA Buôn Dù B, xã IaMlah. Trước đây có 02 

sự cố do chim đậu vào đường dây bị phóng điện, làm đứt chì TBA dẫn đến mất điện 

(Đây là sự cố bất khả kháng). Hiện tại TBA trên đã được sửa chữa đảm bảo kỹ thuật, an 

toàn vận hành. Khi phát hiện có bất thường về đường điện, khách hàng liên hệ số điện 

thoại 19001909 để được hỗ trợ, xử lý. 

5. Cử tri Bùi Văn Tiến thôn Thanh Bình, xã Uar kiến nghị: Đề nghị ngành điện 

lắp điện cho chúng tôi tại Xóm kênh xã Uar, vì đường điện đã dựng trụ và hạ thế gần 

một năm nay mà chúng tôi không được dùng, trong khi đó chúng tôi chủ yếu là dùng 

điện cho sản xuất nông nghiệp, mà thời vụ đã đến, không có điện thì không bơm nước 

cho cây trồng và cũng không thể sấy thuốc lá được. Trong khi đó huyện đang kêu gọi là 

không dùng củi rừng sấy thuốc lá, nay chúng tôi chuyển đổi thì không có điện. Vậy 

chúng tôi tha thiết đề nghị ngành điện sớm đưa vào khai thác để người dân được sử 

dụng. 

Trả lời: Công trình trên được triển khai xây dựng từ quí II/2022. Đến nay công 

trình chưa hoàn thành, nhà thầu xây lắp chưa bàn giao công trình cho Điện lực.  Dự kiến 

nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng trong quý I/2023. 

6. Cư tri xã Chư Gu kiến nghị: Đề nghị ngành điện lực Krông Pa nâng cấp các trụ 

điện dọc quốc lộ 25 giây điện qua đường thường xuyên bị xe tải có trọng tải lớn, nóc cao 

kéo đứt dây điện qua đường vì các trụ cột xây dựng thấp so với mặt đường quốc lộ. 



Trả lời: Điện lực đã tiến hành khảo sát, căn cứ vào nguồn vốn phân bổ hằng năm, 

Điện lực sẽ phân kỳ đầu tư, cải tạo từng phần lưới điện trên tuyến đường này để đảm bảo 

chiều cao so với mặt đường. 

7. Cử tri Ama Thuinh, xã Ia Dreh kiến nghị: Đề nghị Đảng Nhà nước quan tâm 

cho bà con nhân dân kéo đường điện từ nhà Ama Rim đến khu sản xuất tập trung của 

buôn Tring, buôn bầu cũ để tạo kiều kiện cho bà con làm lúa nước. 

Trả lời: Liên quan đến việc đầu tư hệ thống điện phục vụ bơm tưới cho xã IaĐreh, 

ngày 23/02/2022, Điện lực Krông Pa đã phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện 

(P. Kinh tế hạ tầng, P. Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đã tiến hành khảo sát, có 

biên bản làm việc. 

- Các bên đã cùng rà soát, khảo sát hiện trạng và thống nhất về việc khu vực này 

chưa có đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cách xa khu dân cư và chưa có nhà 

ở nên ngành Điện chưa thể đầu tư xây dựng lưới điện. 

- Đối với diện tích lân cận khu dân cư, khu vực đã có điện, hộ dân có nhu cầu bơm 

tưới liên hệ Điện lực Krông Pa để ký hợp đồng mua bán điện. 

8. Cử tri Oi Mônh, Buôn Ji, xã Krông Năng kiến nghị: Hiện nay tại Buôn Ji rất 

nhiều hộ gia đình kéo điện về nhà quá xa trụ hạ thế có hộ hơn 500 mét gây mất an toàn 

cho người và vật nuôi khi đi lại. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với điện lực Krông Pa 

quan tâm đầu tư trụ điện cho bà con mắc điện gần hơn.  

Trả lời: Điện lực Krông Pa đã tiến hành khảo sát: Vị trí này dự kiến đầu tư xây dựng 

mới thêm 400 mét đường dây hạ áp (TBA Buôn Ji A). Căn cứ vào nguồn vốn đầu tư 

được phân bổ hằng năm, Điện lực Krông Pa sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư và thực hiện khi 

được duyệt. 

Trên đây là báo cáo của Điện lực Krông Pa về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá XII liên quan đến ngành điện. 

  Trân trọng./. 

                              GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  

- HĐND huyện Krông Pa; 

- UBND huyện Krông Pa; 

- Lưu: ĐLKR.   
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