ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 182/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 30 tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO
Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp
thứ 2-HĐND tỉnh khoá X.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh tại Báo cáo số 326/BC-MTTQ-BTT ngày 31/8/2016 của Ủy ban
Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thứ 2-HĐND tỉnh khóa X; Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cụ thể từng
vấn đề như sau:
I. VỀ LĨNH VỰC SẢN XUẤT
………….
( Trích trang 8, 9)

9. Năm 2012, Công ty Điện lực Bình Thuận đã giảm 50% công suất các
trạm biến áp của bà con nông dân phục vụ chong đèn thanh long trái vụ.
Đề nghị Công ty Điện lực tỉnh cho biết khi nào người dân được hưởng lại
khi đã nộp đủ 100% công suất của trạm biến áp. Kiến nghị này đã được
UBND tỉnh trả lời, nhưng nêu còn chung chung, cử tri đề nghị UBND tỉnh
trả lời cụ thể thời gian trả lại đủ công suất điện (100%) (cử tri huyện Hàm
Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc).
Trong các năm vừa qua, ngành điện đã rất nỗ lực trong công tác đầu tư
và vận hành hệ thống điện để đáp ứng nhu cầu điện sản xuất thanh long của
các hộ dân trong tỉnh. Tuy nhiên, do diện tích thanh long tăng vượt quy hoạch
quá lớn (trên 60%), kéo theo nhu cầu điện chong đèn thanh long tăng vượt quy
hoạch quá lớn, nên hệ thống lưới điện không thể đáp ứng đủ công suất, mặc dù
ngành điện đã đầu tư hệ thống lưới điện tăng vượt quy hoạch được duyệt ở cả 3
cấp điện áp 220kV, 110kV, 22 kV. Tuy nhiên, do diện tích thanh long vượt rất
cao so với quy hoạch quá lớn (trên 60%), kéo theo nhu cầu điện chong đèn
thanh long tăng vượt quy hoạch phát triển điện lực, nên mặc dù ngành điện đã
đầu tư hệ thống lưới điện tăng vượt quy hoạch được duyệt ở cả 3 cấp điện áp
220kV, 110kV, 22 kV nhưng vẫn chưa thể đáp ứng kịp nhu cầu.

Năm 2015, Công ty Điện lực Bình Thuận đã lập đề án đầu tư đáp ứng
điện cho thanh long giai đoạn 2016 – 2020 trình Tổng Công ty Điện lực Miền
Nam xem xét bố trí vốn để thực hiện. Tuy nhiên, do khối lượng đầu tư và nhu
cầu vốn quá lớn (trên 3.000 tỷ đồng) để đầu tư cho 3 cấp điện áp 220 kV, 110
kV và 22 kV nên phải cân đối nguồn vốn và phân kỳ để thực hiện đầu tư dần
trong các năm tới.
Rất mong bà con cử tri thông cảm với tình hình cung cấp điện còn nhiều
khó khăn do thanh long tăng vượt quy hoạch quá lớn và ủng hộ chủ trương tiết
kiệm điện chong đèn thanh long, luân canh rãi vụ để đảm bảo cung cấp điện ổn
định bền vững, phục vụ chong đèn thanh long đạt hiệu quả cao; UBND tỉnh
cùng Công ty Điện lực Bình Thuận sẽ tiếp tục làm việc với Tổng công ty Điện
lực miền Nam để đề nghị Tổng công ty bố trí nguồn vốn để đầu tư cho 3
cấp điện áp trên địa bàn tỉnh để sớm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện chong đèn
thanh long của bà con.
…………………………………
Trên đây là ý kiến trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh về những nội dung
trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2-HĐND tỉnh khóa X. Ủy
ban nhân dân tỉnh xin báo cáo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình
Thuận./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh-khóa X;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn;
- Công an, BCH Quân sự, BCH Biên phòng,
Chi nhánh NH Nhà nước, Chi nhánh NH Chính sách
xã hội, Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội, Điện lực
tỉnh ;
- Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường
trực UBMT TQ các huyện, thị xã, TP;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Các Phòng: KT, NC, ĐTQH, KGVX;
- Lưu: VT, TH. Trâm.

CHỦ TỊCH

( đã ký)

Nguyễn Ngọc Hai

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 249/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 23 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO
Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ 3-HĐND tỉnh khoá X.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 358/BC-MTTQ-BTT ngày
04/11/2016 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc Tổng hợp ý
kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3-HĐND tỉnh khóa X; Ủy ban nhân
dân tỉnh trả lời cụ thể từng vấn đề như sau:
I. VỀ LĨNH VỰC SẢN XUẤT
………….

( trích một phần trang 5, 6)
8. Cử tri huyện Hàm Thuận Bắc phản ánh căn cứ Công văn s 544 UBNDKTN, ngày 2 2 2015 của UBND tỉnh về phư ng án cấp điện chong đèn
thanh long. Hiện nay, nhân dân chong đèn thanh long b ng b ng đèn
compact tiết kiệm điện 100% theo như công văn đã nêu tại khoản 2 và
khoản 3, nhưng ngành điện v n chưa trả lại công suất trạm biến áp cho
nhân dân là 100% công suất (thay vì đã cắt giảm 50% công suất trạm biến
áp trước đây). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành điện thực hiện nghiêm
túc theo Công văn 544 UBND-KTN của UBND tỉnh nh m bảo đảm quyền
và lợi ích của người dân.
Tại Công văn số 544/UBND-KTN ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh Bình
Thuận có nêu trường hợp khách hàng có trạm biến áp thanh long hiện hữu có
nhu cầu phát triển diện tích thanh long mới tại khu vực có thể dùng chung trạm
hiện hữu, nếu cam kết sử dụng 100% bóng đèn compact để chong đèn thì sẽ
được đáp ứng 100% nhu cầu điện trong khả năng của trạm biến áp hiện hữu.
Văn bản 544 không chủ trương trả lại đại trà 100% công suất trạm biến áp,
vì diện tích thanh long hiện nay vượt quy hoạch trên 60%, nếu trả lại đại trà
100% công suất trạm biến áp thì khi khách hàng đồng loạt chong đèn, không
luân canh rải vụ sẽ dẫn đến quá tải hệ thống điện, sẽ lặp lại tình trạng cắt điện
luân phiên như trước đây, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất thanh long của bà
con.
Trong những năm qua Ngành điện đã luôn nỗ lực đầu tư bám đuổi theo
tình trạng phát triển diện tích thanh long liên tục vượt quy hoạch để nhằm đáp

ứng điện tối đa nhất có thể phục vụ chong đèn thanh long của bà con. Tuy
nhiên, với tình trạng diện tích thanh long vượt quá lớn so với quy hoạch thì
Ngành điện không thể đáp ứng đầy đủ ngay cùng lúc được. Công ty Điện lực
Bình Thuận rất mong cử tri thông cảm, chia sẻ với tình hình khó khăn trong
cung cấp điện hiện nay.
………….
Trên đây là ý kiến trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh về những nội dung
trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3-HĐND tỉnh khóa X. Ủy
ban nhân dân tỉnh xin báo cáo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình
Thuận./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh-khóa X;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn;
- Công an, BCH Quân sự, BCH Biên phòng,
Chi nhánh NH Nhà nước, Chi nhánh NH Chính sách
xã hội, Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội, Điện lực
tỉnh ;
- Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường
trực UBMT TQ các huyện, thị xã, TP;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Các Phòng: KT, NC, ĐTQH, KGVX;
- Lưu: VT, TH. Trâm.

CHỦ TỊCH
( đã ký)

Nguyễn Ngọc Hai

