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HUYỆN LÝ NHÂN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

Số:  20  /UBND-KT&HT 

V/v đảm bảo cung cấp điện liên tục, 

sử dụng điện an toàn trong dịp Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 
 

Lý Nhân, ngày  10   tháng  01  năm 2019 

Kính gửi: 

  - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

  - Điện lực Lý Nhân; 

      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

  - Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.   

 

Thực hiện Công văn số 14/SCT-QLNL ngày 04/01/2019 của Sở Công 

thương về việc đảm bảo cung cấp điện, sử dụng điện an toàn trong dịp Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Để tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ 

an toàn các công trình điện cũng như việc đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, 

phục vụ tốt nhu cầu điện của nhân dân trong dịp tế Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

UBND huyện yêu cầu Điện lực Lý Nhân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các 

xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện một số 

nội dung sau:  

1. Điện lực Lý Nhân:  

- Thường xuyên kiểm tra phát quang hành lang an toàn, không để cây và 

các vật cản khác gây ảnh hưởng công trình điện. Kiểm tra kịp thời sửa chữa 

hoặc thay thế những thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành hoặc tiềm ẩn 

nguy cơ mất an toàn điện trong quá trình vận hành. Tăng cường các biện pháp 

đảm bảo an toàn, nâng cao độ tin cậy trong vận hành lưới điện trung thế, quan 

tâm kiểm tra hệ thống lưới điện nông thôn phục vụ nhân dân trong các dịp Tết 

Nguyên đán. 

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cảnh báo, tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân phòng tránh tai nạn điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và 

hiệu quả; thực hiện các quy định về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp. 

- Tăng cường kiểm tra các điểm vi phạm hành lang để kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn điện làm 

mất an toàn cho hệ thống lưới điện.  

- Thực hiện tốt chế độ trực vận hành để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra 

trong dịp nghỉ Tết nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị:  

- Tăng cường quản lý hành lang an toàn điện, phối hợp với ngành điện tổ 

chức tuyên truyền các quy định về an toàn hành lang lưới điện, bảo vệ hành lang 

điện và xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình điện. Kịp thời phát hiện các 



hành vi vi phạm hành lang và những công trình điện tiềm ẩn nguy cơ gây mất an 

toàn cho lưới điện để có biện pháp ngăn chặn xử lý dứt điểm.  

- Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân có ý thức sử dụng năng lượng 

điện tiết kiệm và hiệu quả; không bắn pháo hoa và pháo có sợi kim tuyến lên 

đường dây điện. Đặc biệt trong dịp Lễ, Tết nhiều địa phương trang trí đèn led, 

đèn lồng trên các tuyến đường, hè đường, cây xanh gây ảnh hưởng hành lang an 

toàn giao thông, hành lang an toàn điện. Do vậy UBND các xã, thị trấn phải 

phối hợp với ngành điện kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn, hướng dẫn kỹ thuật 

an toàn điện và yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải có cam kết tự chịu trách nhiệm 

về đảm bảo an toàn điện khi trang trí đèn led, đèn lồng…  

- Tuyên truyền đến nhân dân, khi xảy ra các hiện tượng bất thường của 

đường dây dẫn điện như cháy, chập, phóng điện, đứt dây điện… phải thông báo 

kịp thời cho ngành điện, đồng thời phối hợp tạo điều kiện để ngành điện kịp thời 

xử lý sự cố đảm bảo cung cấp ứng điện an toàn và tin cậy. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

Kiểm tra, đôn đốc ngành điện và UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn 

vị thực hiện việc bảo vệ hành lang an toàn điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu 

quả, tổng hợp tình hình báo cáo Sở Công thương và UBND huyện.  

Trên đây là nội dung đảm bảo an toàn trong quản lý, vận hành hệ thống 

điện, sử dụng điện trong dịp tế Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, UBND huyện yêu cầu 

Điện lực Lý Nhân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn, các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện;  

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
 Nguyễn Thành Thăng 
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