
 
Kính gửi:   

 
 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Điện lực thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 872/SCT-QLNL ngày 18/6/2021 của Sở Công 

Thương về việc thực hiện các giải pháp cấp bách đảm bảo sử dụng điện an toàn 

trong nhân dân, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân, ổn định công tác 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Thực hiện tăng cường đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục 

người dân, doanh nghiệp hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp 

luật về an toàn trong sử dụng điện, tránh để xảy ra các tai nạn đáng tiếc gây thiệt 

hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Tổ chức tuyên truyền về bảo vệ an toàn 

hành lang lưới điện cao áp, tuyên truyền sử dụng điện an toàn tại địa phương có 

hiệu quả, 

- Cập nhật thường xuyên thông tin về sự cố, tai nạn điện trên địa bàn tới các 

cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời các vướng mắc. 

- Tổ chức kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo quy định 

của Luật Điện lực năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 

ngày 20/11/2012, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện và Nghị định số 

51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành Luật điện lực về an toàn điện. 

- Xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính theo Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập 

thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đối với các hành vi vi phạm 

đã được nhắc nhở mà không khắc phục vi phạm để đảm bảo an toàn hành lang 

lưới điện cao áp. 

2. Điện lực thành phố Lạng Sơn. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong 

các buổi họp thôn/bản về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, về sử dụng 

điện an toàn. 

- Tổ chức kiểm định dụng cụ an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện theo 
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quy định Thông tư số 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương 

Quy định về kiểm định dụng cụ an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; thí 

nghiệm thiết bị trên lưới điện phân phối theo quy định Điều 95 Thông tư số 

39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2013 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện 

phân phối. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trong quá trình vận hành hệ thống, 

đặc biệt là các vị trí trạm biến áp không người trực, các khu vực có tốc độ tăng 

trưởng phụ tải nóng, bất thường, các tuyến đường dây có nguy cơ cao xảy ra mất 

an toàn đối với người dân và doanh nghiệp. 

- Thực hiện rà soát đánh giá, phân loại các loại cột điện bê tông cốt thép 

(BTCT) ly tâm hiện hữu đang khai thác; thực hiện gia cường, giằng chống đối với 

các trường hợp không đảm bảo chất lượng, nghiêng hoặc bố trí hoạt tải sai khác 

so với thiết kế ban đầu; thực hiện nghiêm công tác bảo dưỡng, sửa chữa cột điện 

BTCT ly tâm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão; đảm bảo an toàn hành lang 

lưới điện trong mùa mưa bão. 

- Tổ chức kiểm tra, xử lý các vị trí sạt lở ảnh hưởng đến bảo vệ an toàn hành 

lang lưới điện cao áp; kiểm tra các đường dây do người sử dụng điện tự đầu tư từ 

sau công tơ đến nơi sử dụng, kiên quyết không cấp điện cho các đường dây không 

đảm bảo an toàn điện. 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, Điện lực thành phố Lạng Sơn 

triển khai, thực hiện./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 
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