UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 799 /BC-SCT

Hà Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp
thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVIII
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1738/UBND-NC
ngày 19/6/2019 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ chín, HĐND
tỉnh khóa XVIII. Đối với kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Công
Thương gồm 03 nội dung, đã được Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan,
đại diện cử tri có ý kiến cùng thống nhất phương án giải quyết. Sở Công Thương trân
trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả cụ thể như sau:
Nội dung 1:
Cử tri thôn Chỉ Trụ, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân đề nghị ngành điện nâng cấp
đường dây từ Trạm biến áp 1 thôn Chỉ Trụ (cửa ngõ nhà ông Ngón) dẫn vào trạm bơm
Cầu Cong, đã xuống cấp, không đủ tải để bơm nước phục vụ tưới tiêu và gây ảnh
hưởng đến điện sinh hoạt khu dân cư xóm 12; nâng cấp hệ thống cột điện đoạn từ nhà
ông Cư ra sông Châu Giang.
Trả lời:
Đối với ý kiến, kiến nghị trên, ngày 26/6/2019 Sở Công Thương chủ trì phối hợp
với các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với UBND xã Hợp Lý kiểm tra thực tế tại
hiện trường đã xác định: Tháng 01/2019 Công ty Điện lực Hà Nam đã thực hiện cải tạo
nâng công suất Trạm biến áp 1 thôn Chỉ Trụ từ 180kVA lên 400kVA, đồng thời nâng
cấp cải tạo đường dây hạ thế từ Trạm biến áp 1 thôn Chỉ Trụ cấp điện vào trạm bơm
Cầu Cong và khu dân cư xóm 12 đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo quy định.
Công việc đã thực hiện đáp ứng đúng yêu cầu, mong muốn của cử tri.
Nội dung 2:
Cử tri thôn Chỉ Trụ, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân đề nghị Tỉnh có ý kiến với
ngành điện về việc chi trả kinh phí bàn giao lưới điện của HTX nông nghiệp xã Hợp Lý
là 541 triệu đồng.
Trả lời:
Ngày 26/6/2019 Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan làm
việc trực tiếp với UBND xã Hợp Lý, Hợp tác xã nông nghiệp Hợp Lý. Tại buổi làm
việc đã xác định: Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về bàn giao lưới điện hạ
áp nông thôn cho ngành điện quản lý, ngày 22/9/2008 UBND tỉnh có văn bản số
1318/UBND-CN&KHCN về việc giao, nhận lưới điện hạ thế nông thôn trên địa bàn
tỉnh. Việc bàn giao và tiếp nhận giữa hai bên theo nguyên tắc “Không hoàn trả giá trị
còn lại của tài sản bàn giao, hai bên thực hiện theo hình thức ghi tăng, giảm vốn cho
các bên”. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, toàn tỉnh đã có 106 xã bàn giao lưới điện
hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý, vận hành theo nguyên tắc này.

Đối với Hợp tác xã nông nghiệp Hợp Lý, huyện Lý Nhân từ tháng 10 năm 2009
thực hiện bàn giao lưới điện hạ áp sang cho Công ty Điện lực Hà Nam tiếp nhận quản
lý, vận hành theo đúng nguyên tắc chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1318/UBNDCN&KHCN là không hoàn trả, hai bên thực hiện theo hình thức ghi tăng, giảm vốn cho
các bên. Vì vậy Công ty Điện lực Hà Nam tiếp nhận lưới điện hạ áp của Hợp tác xã
nông nghiệp Hợp Lý, không phải thanh toán vốn đầu tư xây dựng lưới điện hạ thế là
đúng với chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
(Đối với nội dung này Sở Công Thương đã có Báo cáo số 1045/BC-SCT ngày
19/10/2017 gửi UBND tỉnh về báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
với kỳ họp thứ tư và từ kỳ hợp thứ tư đến trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa
XVIII).
Nội dung 3:
Cử tri thôn Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên đề nghị tỉnh sớm quy hoạch
khu vực sản xuất làng nghề và thành lập khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề trống ra
khu tập trung để không ảnh hưởng đến môi trường, sinh hoạt của nhân dân.
Trả lời:
Đối với ý kiến, kiến nghị trên, ngày 27/6/2019, Sở Công Thương tổ chức làm
việc với Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên, Ủy ban nhân dân xã Đọi Sơn, tại buổi làm
việc đã xác định:
- Ý kiến kiến nghị của cử tri là chính đáng. Hiện nay làng nghề truyền thống
trống Đọi Tam có 600 hộ với 2.400 nhân khẩu, trong đó có khoảng 300 hộ làm nghề
sản xuất; Đa số các cơ sở sản xuất đều tận dụng đất ở để sản xuất nên rất chật hẹp. Số
hộ sản xuất tăng đều qua các năm, tình trạng ô nhiễm môi trường (về bụi gỗ, tiếng ồn,
nước thải, mùi sơn PU...) cũng tăng theo, gây bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là người
già và trẻ nhỏ.
- Để giải quyết kiến nghị trên, các bên đã họp và thống nhất lộ trình như sau:
Trước tháng 9/2019, Ủy ban nhân dân huyện lập phương án sơ bộ đầu tư xây dựng cụm
công nghiệp làng nghề Đọi Tam trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương xây dựng
cụm công nghiệp làng nghề Đọi Tam với diện tích dự kiến khoảng 5 ha. Sau khi được
Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên chủ trì,
phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục bổ sung quy
hoạch, thành lập cụm công nghiệp làng nghề Đọi Tam theo quy định tại Nghị định
68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Dự kiến thời gian hoàn thành và đi vào hoạt động: năm 2021.
Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ chín,
HĐND tỉnh khóa XVIII, Sở Công Thương xin trân trọng báo cáo./.
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