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BÁO CÁO
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại
kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Thực hiện công văn số 2847/UBND-NC, ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh
Hà Nam về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp
thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX, Sở Công Thương xin báo cáo kết quả giải quyết ý
kiến kiến nghị của cử tri phản ánh tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh như sau:
Theo sự chỉ đạo tại văn bản số 1838/UBND-NC ngày 21/7/2021 của UBND
tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2021,
HĐND tỉnh khóa XIX, ngày 22/7/2021, Sở Công Thương đã báo cáo UBND tỉnh
tại văn bản số 1009/SCT-QLNL ngày 22/7/2021. Để tiếp tục giải quyết ý kiến, kiến
nghị của cử tri nhằm nâng cao đời sống của nhân dân trong thời gian từ tháng 8
năm 2021 đến nay, Sở Công Thương đã tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị
liên quan đề ra các biện pháp, giải pháp nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử
tri như sau:
1. Nội dung 1:
Cử tri thôn Đào, xã Liêm Tiế t, thôn Mạc và thôn Trúc Sơn xã Tiên Tân,
thành phố Phủ Lý đề nghị ngành điện lực quan tâm, khảo sát lắp đă ̣t bổ sung trạm
biến áp vì hiện nay điện yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân,
các thiết bị về điện do không đủ nguồn điện thường xuyên bị hư hỏng.
Kết quả:
Nhận được ý kiến kiến nghị của cử tri, Sở Công Thương đã làm việc với
Công ty Điện lực Hà Nam, Điện lực Phủ Lý để đưa ra các giải pháp nằm nâng cao
chất lượng lượng cung ứng điện tại các khu vực cử tri đã phản ánh:
- Đối với thôn Mạc và thôn Trúc Sơn, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý:
Hiện tại khu vực thôn Mạc đang được cấp điện từ trạm biến áp (TBA) thôn Mạc
công suất 180kVA; thôn Trúc Sơn đang được cấp điện từ trạm biến áp Tiên Tân 2.
Vừa qua do thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, lúc
cao điểm một số nhánh đường dây cuối nguồn bị điện áp thấp hơn bình thường. Để
khắc phục tình trạng trên, Công ty Điện lực Hà Nam đã hoàn thành bàn giao mặt
bằng cho đơn vị thi công xây dựng thêm trạm biến áp chống quá tải tại thôn Trúc
Sơn, dự kiến sẽ đóng điện vào Quý 4/2021. Đối với thôn Mạc, Điện lực Phủ Lý đã
đăng ký kế hoạch sửa chữa lớn với Công ty Điện lực Hà Nam cải tạo nâng cấp

đường dây 0,4kV của trạm biến áp thôn Mạc, thay thế một số nhánh đường dây
0,4kV từ 1 pha 2 dây bằng 3 pha 4 dây để nâng cao chất lượng điện, đáp ứng việc
cấp điện cho nhân dân, dự kiến sẽ thi công trong Quý 1/2022.
- Đối với thôn Đào, xã Liêm Tiế t, thành phố Phủ Lý:
Hiện tại khu vực thôn Đào, xã Liêm Tiế t, thành phố Phủ Lý đang được cấp
điện từ trạm biến áp Liêm Tiết 3, Công ty Điện lực Hà Nam đã có kế hoạch, đã
thống nhất mặt bằng vị trí xây dựng trạm biến áp chống quá tải với UBND xã Liêm
Tiết, dự kiến sẽ thi công, cấp điện trong Quý 3/2022 để đáp ứng tình hình cấp điện
tại khu vực.
2. Nội dung 2:
Cử tri thôn Nham Kênh, thôn Thanh Sơn xã Thanh Nghị huyê ̣n Thanh Liêm
đề nghị giảm khố i lươ ̣ng thuố c nổ trong khai thác đá để không làm ảnh hưởng đến
sức khỏe, đời sống của nhân dân.
Kết quả:
- Đối với thôn Thanh Sơn:
+ Trong các năm 2018, 2019, 2020 gần khu vực thôn Thanh Sơn, xã Thanh
Nghị, Công ty cổ phần xi măng Thành Thắng thuê Chi nhánh công nghiệp Hoá chất
mỏ Hà Nam nổ mìn dịch vụ thi công đường dùng chung từ Thung Dược về Nhà
máy xi măng Thành Thắng làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của nhân dân.
Nhưng đến nay việc thi công đường dùng chung đã xong, không còn hoạt động nổ
mìn tại khu vực này.
+ Hiện nay, tại thôn Thanh Sơn, gần nhất về phía Đông Nam cách qua dẫy
núi đá khoảng 850 mét có Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long đang nổ mìn khai
thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại mỏ đá Thanh Nghị thuộc xã
Thanh Nghị. Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long được Cục Kỹ thuật an toàn và
Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ
công nghiệp số 74/GP-ATMT ngày 24/12/2018 với lượng thuốc nổ lớn nhất trong 1
lần nổ là 577 kg, áp dụng phương pháp nổ mìn điện tức thời. Từ tháng 01 năm
2020, Sở Công Thương đã yêu cầu doanh nghiệp giảm lượng thuốc nổ trong 1 lần
nổ từ 577 kg xuống 309 kg và bắt buộc phải áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai
điện qua hàng. Giám sát quá trình thực hiện của doanh nghiệp Sở Công Thương
thấy doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành, không có hiện tượng nổ mìn vượt khối
lượng sai phương pháp.
- Đối với khu vực thôn Nham Kênh: Hiện nay, gần nhất về phía Tây cách
qua sông Đáy khoảng 900 mét có Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành đang thuê
Tổng Công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng nổ mìn dịch vụ khai thác
đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại mỏ Thanh Nghị 3 thuộc xã Thanh
Nghị. Từ tháng 11 năm 2019, Sở Công Thương đã yêu cầu doanh nghiệp giảm
lượng thuốc nổ trong 1 lần nổ từ 5.650 kg xuống 2.500 kg và bắt buộc phải áp
dụng phương pháp nổ mìn vi sai toàn phần qua từng lỗ khoan. Qua giám sát quá

trình thực hiện của doanh nghiệp Sở Công Thương nhận thấy doanh nghiệp đã
nghiêm túc chấp hành, không có hiện tượng nổ mìn vượt khối lượng, sai phương
pháp.
3. Nội dung 3:
Cử tri xã Hơ ̣p Lý, huyê ̣n Lý Nhân đề nghị ngành điện lực có phương án nâng
cấp đường dây tải điện trạm biến áp Chợ Phúc, vì đường dây xuống cấp đã bị chập
cháy gây mất an toàn.
Kết quả:
Đối với nội dung trên, Sở Công Thương đã làm việc với Công ty Điện lực Hà
Nam, Điện lực Lý Nhân, UBND xã Hợp Lý, Trưởng Thôn kiểm tra hiện trường,
đối với Trạm biến áp khu vực chợ Phúc, Điện lực kiểm tra xác định đường dây hạ
thế 0,4kV khu vực này đã xuống cấp, Điện lực đã thực hiện sửa chữa để đảm bảo
cấp điện an toàn cho nhân dân tháng từ tháng 6 năm 2021. Đồng thời lập kế hoạch
sửa chữa lớn, duyệt vốn và triển khai các thủ tục đầu tư công trình: Sửa chữa lưới
điện hạ thế sau các TBA Chợ Phúc, Chỉ Trụ, Chỉ Trụ 1 - Điện lực Lý Nhân. Hiện
tại đang hoàn thiện hồ sơ xây dựng công trình, dự kiến triển khai thực hiện vào Quý
1 năm 2022; Sở Công Thương đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý điện thường
xuyên kiểm tra xử lý kịp thời nguy cơ sự cố đảm bảo an toàn cho người dân trong
khu vực.
Trên đây là nội dung báo cáo Kết quả ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp
thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX.
Sở Công Thương trân trọng báo cáo./.
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