CONG TY DIN LTfC GIA LAI
DIN LIXC KBANG

CONG HOA XA 1101 CIIU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

S& AL/GLPC-DLKB

Kbang, ngày 06 tháng 7 nám 2020

V/v Trã lôi kin, kin nghj cCr tn tri.iOc
k5' hçp thir Miii met- HDND huyn (khóa VII).
KInh gt'ri: UBND huyn Kbang
Can cir theo cong vAn so: 657/UBND-TH ngày 24/06/2020 huyn Kbang "V/v
tham mwu cho UBND huyçn trá làiji kiê'n, kiên nghj cia ct'c tn truóc k)) hQp hQp th& Mithi
m$t- HDND huyçn khoá VIII nhiçm kj) 2016-2021 ". Din lrc Kbang báo cáo, trã Ri nhu
sau:
1- Cu tn xã So' Pai:
1.1- Dâu tir xáy dipig dithng din hçi the khu vrc bcii cháy vi hiçn nay khu vy'c nay
có 26 hç5 dan dang th dyng các try din tgm bçi dê kéophyc vy sinh hogt. Ni dung) kié'n
nay dd dtrcrc ghi nhgn tqi /9) hQp th,- Ba- HDND huyn và ngành din ly'c trá lô'i du tu
giai dogn 2017-2018 nhimg den nay van chira thzrc hiên.
Trã lôi:
Hang rnlic cap din cho khu vlrc BAi Cháy- xA S Pai- huyn Kbang thuc chrnng
trInh mc tiêu Cap din nông thôn, mien nii và hAi dAo, giai doin 2016-2020 dA dixçic cüa
ChInh phü phê duyt. Do vy, vic triên khai thijc hin dir an trên thuc trách nhini cac
cap Tinh, Tp doan Din lirc Vit Narn, B Cong thiicmg. Den nay Din 1?c Kbang chua
nhn thông tin ye vic tiên d triên khai thrc hin dr an trén.
Gân nhât là vao ngày 20/5/2020 S Cong thixcmg tinh Gia Lai có cong vAn s
661/SCT-QLNL "ye vic rà soát, dê xuât diêu chinh, bô sung danh mlic cOng trInh thuc
d an cap din nông thôn tir hrOi din Quôc gia tinh Gia Lai giai domn 20 15-2020", Din
lirc Kbang dA phôi hçip PhOng Kinh tê- Ha tang huyn rà sot diêu chinh ho sung danh mic
khu virc huyn Kbang dé UBND huyn trInh S Cong thuang tinh Gia Lai.
1.2- Kiém tra, thay the mt so try din hg the tgi khu vyc Thôn 5 (lang Kung cu,),
doQn tz'r nhà Ong Dinh A Nhci, hin nay try bj nüi và nghiêng.
Trã lô'i: Qua kiém tra có 02 tri b nirt vA nghiêng Din lijc Kbang dA xfr l xong.
2- Cu tn xA To' Tung: d nghj Diçn 4cc Kbang thO'ng nha't vó'i do'n vj thu tkn din dt
tgi các diem thu tiên din tgi các lang dê thun 4i1 cho ngzrô'i dan n5p tiên din.
Trã lôi:
Th?c hin Nghj quyêt 02/NQ-CP ngày 0 1/01/2019 cüa ChInh phü ye tiêp tVc thijc
hin nh&ng nhim vii, giAi pháp chü yêu cãi thin rnôi tril&ng kinh doanh, nâng cao nang
lc cnh tranh quôc gia nAm 2019 Va djnh hithng den nAm 2021. Theo do, ChInh phü giao
Tp doàn Din 1irc Vit Nam chi dao tat cA các Cong ty Din hrc (CTDL) phOi hcip vi
các ngân hang, t chirc cung üng djch vi trung gian thanh toán dê thu tiên din bang
phi.rong thi'rc thanh toán không dung tiên met; khuyên khIch ngithi sfr diing din thanh
toán tin din bAng các giãi pháp din tir, di dng.
Do dO tü nAm 2019 den nay, Din 1?c Kbang dA dan chuyên các diem thu tiên mt
tai cac thOn, lang ye tai trung tam các xA và lAm vicvó'i các NgAn hang, các To chic
cung 1rng djch vi trung gian nhi.r Viettel, Bru din,... dê triên khai thu tiên din cho kliách
hAng. Mc dIch hizâng dn là giAm 1ixng thu bAng tién mt và tAng thanh toán bang
phiwng thcrc không dung tin met. VI vy, vic c tn kien nghj dt cAc diem thu tai các
lang nhi.r tnràc kia là khong con phü hp vâi chü truang lâu dài ma ChInh phü dt ra.

Hin nay, vic thanh toán tin din tht da dng khách hang có th dn các dirn thu
tai Buu diên trung tarn xa, hoac các cüa hang, Di l cüa Viettel dê np tiên. Nêu khách
cO tài khoân Ngan hang thI tái APP Mobile cüa các ngân hang sfr diing trên các thiêt bj
thông minh SrnartPhone dê thanh toán, hoac ñy quyên cho Ngân hang thc hin trich trâ
tiên din tir dng. Ngoai ra khách hang cO the tãi va cài cIt các irng ding vi din tir nhu:
Viettel pay, VNPT pay, Payoo, Morno, VNPay, ECPAY,... dê chü dng trong vic thanh
toán.
3- Cfr tn xã Dik IlLo:
3.]- Triên khai thi cong kéo 08 try din hg áp nOi tiêp th' nhà Ba Yen Thanh di qua
nhà ông Nguyen Di'c Hái den nhà bà Tfc Xu, thOn 1. Diên luc Kbang dã kháo sat nãin
2018 den nay van chu'a thyc hiçn.
Trã lôi: Sau khi kiêrn tra thirc té ti hin tri.thng khu vrc nay gôrn 07 h dan sinh
song lâu näm, du?mg day sau cong to cüa khách hang darn bão an toàn theo quy djnh din
nông thOn. Din lrc Kbang sê xern xét dua vão ke hotch sra chüa näm 2021 trinh các cap
phê duyt dê thirc hin.
3.2- Bô sung 02 try hg the àphIa nam dáu lang LQt xã Dák Hki
Trã lôi: Din lrc dä lam vic vâi UBND xâ DäkHlo dê nãrn tlnh hInh kiên nghj,
qua do dã kirn tra lai tai vj trI nay có 02 h dan dã sü diing din lrni quOc gia, dir&ng day
sau cOng to dài tiir 100-150rn, cap vn xoän 2x11, khoâng cách pha dat darn bào theo quy
djnh. Theo kiên nghj nay Din lirc chua the dê xuât các cap trén DTXD.
3.3- Dê nghj giái thIch vic dgt CQC 2.000.000 dOng/h3 khi cOc h lam thi tyc dàng
kj mac diên san xuát.
Trã lè'i: Vê ni dung trên Din hrc Kbang d trâ li tai van ban so 66/GLPC-DLKB
ngay 08/7/2019 ye vic trã li kiên, kién nghj ccr tn truâc k' hçp thCr Tarn- HDND
huyn Kbang (khóa VII), cij the nhu sau:
Vic üng truâc tiên din chi th1rc hin dOi vOi khách hang lap din cho miic dIch
san xuAt born tuth nOng nghip, cOn lap dat dôi vó'i rnic dIch san xuât khác thi không phài
dóng tin 1rng trnâc, nhung phãi là HDMBD dài han, cOn ngan htn van phãi dong tién
irng tru6c sir dirng din bInh thung.
Do hâu ht các khách hang thp dat din san xuât barn tuài chi phiic viii theo vii
müa, h& rnüa thi không sfr diing, và dac trung là chi si'r diing de phiic v11 born tuói nông
nghip vào müa näng, cOn vào rnña rnua thi không sü diing dan den cOng to khOng phát
sinh san 1ung. Vic khong sr drng din cO khi là vài tháng hoac câ müa mua, cong to
khong hoat dng ãnh huâng den Cong the quãn l cüng nh'tx SXKD cüa don vj.
Theo qui djnh di vài nhtng trrning hçip born tuâi theo vii rnüa, hoac 51r diing vao
rnUa nang cOn rnña rnixa khOng sir diing, thi chi thirc hin k kêt hçp dông ngan han và
phâi nôp tiên dat c9c. Tuy nhiên, dê tao dieu kin thun lqi cho khách hang không mat
thai gian dê di lam la hp dOng, Din 1irc vn thirc hin k kêt hp dOng dài han. Nhung
d dam bào quyn 1i và nghia vii cüa 2 ben, khách hang phãi np tien ng truâc tuang
11ng vâi cong suât dang k sr ding din.
Vic np tien i'rng truâc di.rçc thóa thun giüa 2 ben, neu khách hang cam kêt sü
dung dién lien tic thi khOng phái dong tién ng truOc, cOn ngc 1a thI phài nQp tiên ing
truâc hoac khách hang không can np tiên nhixng phãi có giây bào länh cüa Ngân hang
ma khách hang dang k tài khoãn.
Din lirc cüng xin dInh chInh là so tiên irng trixâc si diing din thrc tInh theo cong
suat thiet bj dang k sir d%lng cüa khách hang, tuoiig throng giá trj sir diing din trong 45
ngày. VI vy, tüy thuc vào cong suât thiét bj ma so tien üng tnic cüa rni khách hang
là khác nhau, khong phãi khách hang nào cüng np 2 triu nhu kin nghj là không dung.
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Tiên khách hang ing tnr6c Din 1rc khong sfr diing và dirçxc np vào tài khoâng
Ngân hang cüa Cong ty Din 1irc Gia Lai dê theo dOi. Khi khách hang không có nhu cu
sfr diing din thI dê ngh thanh l hçrp dông, Din hrc s hoàn trã tiên üng tnrOc cho khách
hang dung vâi so tién khách hang dã np.
4- Cir tn xã Dàk Rong: D nghj Diçn 1zc Kbang s&m thi cong dzthng day din theo dy
an diçn nOng thOn tgi thOn suOi U, lang KonLanh, Lang Kon Von.
Trã lôi:
Htng muc cap din cho khu vrc ti thôn suôi U, lang KonLanh, Lang Kon Vonxã Dàk Rong- huyn Kbang thuOc chwing trInh mvc tiêu Cap din nông thôn, rnin nñi
va hãi dão, giai dotn 20 16-2020 dä duçc cüa Chinh phü phê duyt. Do vy, vic triên khai
thuc hiên du an trên thuôc trach nhiêm cac cap Tinh, Tap doan Diên lire Viêt Nam, Bô
Cong thirang. Den nay Din lc Kbang chua nhn thông tin ye vic tiên d triên khai thire
hin dii an trén.
Gân nhât là vào ngày 20/5/2020 S Cong thuang tinh Gia Lai eO cong van s
661/SCT-QLNL "ye viéc rà soát, dé xuât dieu chinh, bô sung danh mic cong trInh thuc
dij an cap din nông thôn t& lir6i din Quoc gia tinh Gia Lai giai do?n 2015-2020", Din
lirc Kbang dà phôi hçrp Phông Kinh tê- Ht tang huyn rà sot diêu chinh bô sung danh mvc
khu virc huyn Kbang dê UBNID huyn trInh Sâ Cong thuang tinh Gia Lai.
5- Cfr tn xã Kong Bô La: D nghj din ly'c Kbang kéo din 3 pha tçzi lang Lot, lang
KLOm, Lang Briêng dê bà con phát triên san xuOt, khOng phái quy hoich tap trung khi
kéo din sOn xuOt trên dja bàn xã, vi dia hinh xã KOng Bô' La khó quy hoQch tap trung do
khOng có nguOn nu'ác.
Trã lô'i: Vic dâu ti.r câi tio nâng cap lirài din khu vi,rc trên t1r 2pha len 3 pha tn
chi phi von qua l&n (khái toán sa b hcm 3 t' dong) so vO'i nguôn von dâu tir XDCB hàng
närn phân bô cho Din 1ire Kbang (hang närn bO tn tir 2,5-3 t' dông chñ yêu dñ dê
trung giãi quy& chng qua tái hrâi din, x1r I nhUng khu vi1c chira có hrâi din hoc l
din chiia dam bâo an toàn trong huyn,...). Do vy khu virc nay Din lijc chua the di v
xuât len cac cap trên dâu tu nâng cap dime Tuy nhiên, Diên lire së ghi nhân dira vao ca7 '
dr an dâu tir khác khi có triên khai trên dja phiscrng.
6- Ci? In xã Dông:
6.1- Co kê hogch kháo sOt, kéo din xuving cá vào khu virc dan cu thOn 5, doçin tin
du&ng 669 di vào nhà Ong Nguyen Quj Dóng dài khoOng 200m, có 08 h dOn trong khu
vrc nay. Hiçn các h dOn khu vrc nay tr kéo day din, try khOng dam báo an toàn
6.2- B sung them 02 try din dOi vài 2 dic&ng nhánh khu dOn cin thOn 2. Nhánh I
(dogn tin sau UBND xã den nhà Ong HO Van Blnh), nhOnh 2 ('doan tin nhà Ong Dam Dung
S9 dEn nhà Ong Lê Mau Lcc,)
Trã 161: Hin nay k hoeh von DTXD dã phê duyt den näm 2020, 2021. DOi vi
khu viic nay Din le ghi nhn và dãng k dira vào kê hoch DTXD cüa närn 2022 trmnh
các cp phê duyt d thijc hin.
6.3- DO'u tin diçn san xuOt tgi khu san xuOt DOc ngzra (diçn tIch San xuOt khoOng
300ha).
Trã lOi: Vê nOi dung trên Din lc Kbang dã trã hi ti yän bàn so 66/GLPC-DLKB
ngày 08/7/2019 ye vic trã hi kien, kien nghj cr tn trixOc k' hQp thir Tam- HDND
huyn Kbang(khOa VII), cii the nhir sau:
VOn dâu ti.r xây dung hang näm dà dirçic phan bô cho Din lc Kbang theo 1 trinh
20 16-2020 rat hn hep (tub 2,5-3 t'), chü yêu tp trung dâu tir xây dung chOng qua tái
lir6i din hin có, hoàn thin lirOi din nhäm dam báo cung cap din an toàn lien tiic trên
dia bàn. D có c sâ trInh cáe cap trên phê duyt dâu tir di±ng din san xuat khu we trén
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trong thi gian dn, Din l?c d nghj dja phuang 1p các thu tijc quy hoch khu san xut
trên trinh các cap cO thârn quyên phê duyt cii the.
7- Gfr In xã So'n lang:
7.1- Dé nghf Din li!c Kbang só'm triên khai ké hoçich bô sung h thông hcó'i din
theo kê hoQch dã dwcicphê duyt trên dja bàn xâ tru'ó'c mi,a mica ilL
Trã lb'i: Hin nay Cong ty Din lrc Gia Lai dã hqp dông vâi Cong ty TNHH MTV
Phu Hnh thi công, dr kiên trong tháng 7/2020 s hoàn thành và dua vào v.n hânh.
7.2- Xem xét nhu cdu diçn san xudt cho ticng khu vz!c, dông thô'i tgo diêu kin cho
ngu'&i dan dico'c dâu tic, kéo iuó'i din den khu vy'c san xuát Co din tIch iha tth len.
Trã lôi: Hin vic lap dat din cho rniic dIch barn tuâi phc vii cho san xuât nông
nghip, dang dugc Din lirc Kbang thrc hin bInh thung, khách hang có nhu câu xin lien
h vâi ti PhOng giao djch Din 1irc Kbang hoc Trung tarn CSKH cüa Tong Cong ty Din
1irc Mien trung qua SDT 19001909 dê duçic huâng dan chi tiêt. Cii the nhu sau:
a- Dôi vó'i các h Co din tIch dat tir 02 ha trâ len, tüy theo thirc tê canh tác và cong
suât sir diing din, Din lrc së khão thrc tê và quyêt djnh cap din 1 pha hay 3 pha cho
muc dIch barn trni.
b- Dôi vâi cac h cO din tIch dat nhO han 2 ha: Din hrc qui djnh nhu sau:
+ Nêu dat ry näm trong khu dan cu hoic sat vâi nhà h sr diing thI Din
1irc không cap din barn tuci.
+ Nêu dat ry näm riêng lé không giáp vâi dat cUa h khác, Din lirc se cap
din barn tui 1 pha cho các hO dan, nhung din tIch tôi thiêu ti'r 1.000 m2 tth len.
+ Nêu dat ry cña nhiêu hO dan närn giáp vOi nhau, Din lirc vn dng các
hO dan lien kt l.i d cap mOt cOng ta 1 pha hoic 3 pha dê dung chung.
c- Khi dang k các hO dan phãi có day dü giây t dê lap dt din barn tuâi theo
dung quy djnh.
Din !1rc Kbang trâ lô'i d Thu?ng trirc HDND huyn Kbang, UBND huyn Kbang,
UBND các xä lien quan ducc biêt dê thông báo cho cr tn tti các khu virc trên.
Thay rn.t dcn vj Din 1irc Kbang xin chan thành cárn an qu cü tn, các ca quan,
dan vj däi phôi hçxp, giüp d, tto dieu kin cho dan vj hoàn thành nhirn vii. Cãrn an nhüng
kiên phãn ânh, gop chân thành, kjp th?yi cüa qu khách hang, dan vj xin nhn và se CO
gang phic vii ngày cang tOt, dáp iTrng nhu câu din cho san xuat, sinh hoat và các yêu câu
khác tren dja ban huyn.
Trân trQflg!
No'i n/zân.
- Nliu trén (báo cáo);
- ThuOng trirc HDND huyn (báo cáo);
- Cong ty Din 1rc Gia Lai (báo cáo);
- HDND-UBND: xã Sa Pai, Ta Tung, Dàk HIa,
Kong B La, DOng, San Lang (dé biet);
- Luu VT.
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