UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 810 /UBND- KTHT

Lập Thạch, ngày 20 tháng 05 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc đảm bảo an toàn hệ thống lưới
điện trước mùa mưa bão năm 2022.

Kính gửi:
- Điện lực Lập Thạch;
- Các Công ty, HTX bán lẻ điện: Bắc Bình, Hợp
Lý, Đồng Ích, Tiên Lữ, Triệu Đề, Sơn Đông.
Thực hiện Văn bản số 771/SCT-QLNL ngày 17/05/2022 của Sở Công
thương về việc đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão năm
2022. Để chủ động ứng phó các tình huống thiên tai, đảm bảo an toàn hệ thống
cung cấp điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. UBND huyện yêu cầu:
1. Xây dựng phương án cấp điện đảm bảo an toàn, ổn định, đúng chất
lượng, giảm thiểu tối đa thiệt hại khi xảy ra sự cố lưới điện do thiên tai, mưa bão
và phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
2. Tăng cường kiểm tra công trình điện thuộc thẩm quyền quản lý, phát
hiện kịp thời các hư hỏng, khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố hệ thống điện để
xử lý kịp thời; Phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân để thực hiện
triệt để việc phát cây, tỉa cành đối với cây xanh (trong và ngoài hành làng bảo vệ
an toàn lưới điện cao áp) có nguy cơ tác động vào lưới điện, tuyên truyền và
kiên quyết ngăn chặn hành vi thả diều trong khu vực có đường dây điện trên
không, có nguy cơ xảy ra mất an an toàn về con người và sự cố lưới điện.
3. Không thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch của
bên bán điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các công trình điện và các
nhu cầu khác theo kế hoạch trong thời gian diễn ra mưa bão.
4. Thông báo rộng rãi số điện thoại, địa chỉ của bộ phận thường trực tiếp
nhận thông tin của các tổ chức, nhân dân về sự cố hoặc hiện tượng bất thường
của hệ thống lưới điện.
5. Tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện kiểm tra rà soát, kịp
thời gia cố, nâng cấp đường dây điện sau công tơ tránh sự cố mất an toàn điện,
sử dụng điện an toàn khi xảy ra mưa bão; yêu cầu các hộ sử dụng điện thay thế
dây dẫn sau công tơ không đảm bảo tiêu chuẩn, dây dẫn chắp nối có nguy cơ
chạm chập, gây mất an toàn cung cấp, sử dụng điện.

6. Kịp thời báo cáo về UBND huyên, sở Công thương để phối hợp và nắm
bắt kịp thời tình hình sự cố lưới điện khi xảy ra mưa bão.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở CT Vĩnh Phúc (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (c/đ);
- Như trên (t/h);
- Lưu: VT, KTHT.
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