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Điện Biên Phủ, ngày       tháng 9 năm 2021 

 
Kính gửi:   Ông Trần Văn Sinh, số nhà 15, tổ dân phố 3,  

phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. 
 

Ngày 23/7/2021 UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị của 

công dân, ông Trần Văn Sinh, địa chỉ số nhà 15, tổ dân phố 3, phường Mường 

Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Nội dung đơn: Đề nghị UBND thành phố xem 

xét di chuyển tủ điện cao áp ra xa khu dân cư. 

Sau khi xem xét nội dung đơn đề nghị của ông, UBND thành phố đã giao cho 

phòng chuyên môn kiểm tra đánh giá hiện trạng lưới điện chiếu sáng tại khu vực 

công dân đề nghị. UBND thành phố trả lời và xử lý kỹ thuật như sau: 

1. Hiện trạng lưới điện tại khu vực do công trình được đầu tư xây dựng từ 

năm 2001, đến nay đã 20 năm sử dụng, trong quá trình vận hành UBND thành phố 

thường xuyên duy tu sửa chữa các vị trí đèn cháy, hỏng, xử lý các sự cố lưới điện. 

2. Nguyên nhân dẫn đến việc chập cháy như trong đơn đã nêu là do tác động 

từ thiên nhiên, thiết bị xuống cấp, hệ thống tủ điều khiển đã cũ, đồng thời hệ thống 

điện các ngõ phố được đấu nối vào lưới chiếu sáng dẫn đến quá tải cháy thiết bị 

điều khiển. Hiện tại sự cố trên đã được khắc phục và xử lý kịp thời, thay thế các 

thiết bị tủ điều khiển đảm bảo với công suất của lưới điện.  

3. Để di chuyển tủ điều khiển sang vị trí khác xa khu dân cư. Qua khảo sát 

hiện trạng không có vị trí khác phù hợp cũng như đảm bảo cho việc quản lý vận 

hành. UBND thành phố cho nâng cấp tủ điều khiển, thay thế tủ khác có kích thước 

nhỏ gọn hơn công suất phù hợp với lưới điện hiện trạng đảm bảo mỹ quan đô thị, 

an toàn trong quá trình quản lý vận hành. 

Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố Điện Biên Phủ đối với đơn  

đề nghị của ông Trần Văn Sinh, địa chỉ tổ số nhà 15, tổ dân phố 3, phường Mường 

Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để ông được biết./. 
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