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Hà Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2021

V/v giải quyết các ý kiến, kiến
nghị của cử tri

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến
nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa XVIII; Ý
kiến, kiến nghị qua giám sát, tổng hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và giải
quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Trong các nội dung ý kiến, kiến nghị cử cử tri được Ủy ban nhân tỉnh chỉ
đạo Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, trong
đó có 02 nội dung liên quan đến cấp điện cho người dân, Đối với hai nội dung này,
Sở Công Thương đã làm việc với Công ty Điện lực Hà Nam, Điện lực thành phố
Phủ Lý, Phòng quản lý đô thị thành phố Phủ Lý, UBND phường Lê Hồng Phong và
Sở đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh tại các văn bản số 1568/SCT-QLNL ngày
24/11/2020, số 124/SCT-QLNL ngày 28/01/2021 về nội dung trả lời ý kiến, kiến
nghị của cử tri và đề xuất phương án giải quyết, cụ thể:
- Cử tri phường Lê Hồng Phong phản ánh: Dự án Khu tái định cư sau Tỉnh
đội, trên địa bàn phường có dành quỹ đất để xây dựng trạm biến áp phục vụ nhân
dân trong khu tái định cư. Tuy nhiên, hiện nay người dân đang phải sử dụng trạm
biến thế cạnh chùa Châu Xá nên thường xuyên quá tải gây chập cháy, đặc biệt vào
mùa nắng nóng. Đề nghị, Tỉnh chỉ đạo cho xây dựng trạm biến thế riêng cho Khu
tái định cư tại vị trí đã được bố trí quỹ đất để đảm bảo cung cấp điện cho người dân
trong khu vực.
Qua kiểm tra, khu đất đấu giá tạo vốn tại phường Lê Hồng Phong (Thuộc ý
kiến cử tri phản ánh) được UBND thành phố Phủ Lý phê duyệt và triển khai xây
dựng hạ tầng kỹ thuật từ năm 2012 do Phòng Quản lý đô thị thành phố Phủ Lý làm
chủ đầu tư, trong đó có hạng mục cấp điện và chiếu sáng hiện đang thi công dở
dang, dừng lại ở phần thi công lắp dựng cột điện hạ thế.
Về hiện trạng cấp điện, người dân đang được cấp điện từ trạm biến áp của
ngành điện gần với khu vực dự án, tháng 4/2020 Điện lực thành phố Phủ Lý đã
nâng cấp đường điện hạ thế cũ bằng đường cáp vặn xoắn mới để cấp điện cho
người dân tại khu đấu giá, tuy nhiên việc cấp điện cũng chỉ mang tính tạm thời.
- Cử tri Tổ dân phố Đường Ấm, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý đề nghị
chỉ đạo ngành điện xử lý trạm biến thế khu tái định cư đường 68, đã xây dựng 5-6
năm nay vẫn chưa hoạt động, nhân dân vẫn phải sử dụng điện rất yếu, do kéo dây
từ rất xa, bên kia đường 27m (Lương Văn Can).
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Qua kiểm tra, khu tái định cư đường 68m theo kiến nghị thuộc “Dự án đầu tư
xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án
đường 68m, đường 150m (đường Lê Công Thanh giai đoạn II) và đất dịch vụ 7%
một số dự án trên địa bàn phường Lam Hạ và phường Quang Trung,thành phố Phủ
Lý”, được UBND thành phố Phủ Lý phê duyệt. Đại diện chủ đầu tư tổ chức thực
hiện là Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý (trước đây là Ban giải
phóng mặt bằng thành phố Phủ Lý), qua kiểm tra hạng mục cấp điện bao gồm xây
dựng trạm biến áp 250kVA-35/0,4kV và hệ thống đường dây hạ thế đi nổi cơ bản
đã được thi công xong nhưng chưa đóng điện.
Về hiện trạng cấp điện, nhiều hộ dân đã xây dựng nhà và đang được ngành
điện cấp điện từ lưới điện hạ thế của Điện lực thành phố Phủ Lý gần với khu vực
dự án, tuy nhiên việc cấp điện cũng chỉ mang tính tạm thời trong khi chờ hoàn
thiện việc xây dựng hạng mục cấp điện thuộc dự án.
Để đảm bảo quyền lợi của người dân, Sở Công Thương đề nghị UBND
thành phố Phủ Lý khẩn trương hoàn thiện hạng mục cấp điện và chiếu sáng thuộc
các dự án đã được phê duyệt nêu trên, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, sớm hoàn thành
để cấp điện cho người dân nhất là trong thời điểm nắng nóng mùa hè hiện nay./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLNL.

Lê Nguyên Ngọc
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