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V/v tăng cường các biện pháp 

đảm bảo cung cấp điện an toàn, 

ổn định trong các tháng cao điểm 

mùa khô năm 2020. 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thị xã Kỳ Anh, ngày 15 tháng 6 năm 2020 

 Kính gửi:  

 - Điện lực Kỳ Anh; 

 - UBND các xã, phường. 

Để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trong các tháng 

cao điểm mùa khô năm 2020 trên địa bàn, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt 

của Nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, AN-QP, UBND thị xã Kỳ 

Anh yêu cầu Điện lực Kỳ Anh và UBND các xã, phường triển khai một số 

nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. UBND các xã, phường: 

- Tổ chức phát quang hành lang an toàn lưới điện; kiểm tra, rà soát mạng 

lưới điện, (đường dây, cột, trạm biến áp), đặc biệt là các tuyến có bán kính cấp 

điện xa để phối hợp với Điện lực kịp thời khắc phục, sửa chữa, thay thế.  Tích 

cực phối hợp với Truyền tải điện Kỳ Anh, Điện lực Kỳ Anh xử lý các điểm vi 

phạm hành lang an toàn lưới điện nhất là ở các tuyến đường dây hạ áp, các vị trí 

quan trọng của lưới điện trung áp và cao áp; 

- Tuyên truyền, vận động người dân không đốt rẫy, thả diều, vật bay gây 

sự cố lưới điện; kiểm tra, hướng dẫn và yêu cầu các hộ gia đình cũng cố đoạn 

đường dây, cột sau công tơ đảm bảo sử dụng an toàn, cấm câu móc, trộm cắp, sử 

dụng điện trái phép…, kiểm tra, phát hiện thông tin kịp thời với đơn vị quản lý 

công trình lưới điện tại địa phương về sự cố để được xử lý; 

- Thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị: số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, số 

06/CT-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện 

và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

quán triệt và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện đến tận hộ sử dụng 

điện; phối hợp với điện lực địa phương theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiết 

kiệm điện; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các đơn vị, cá nhân không thực hiện các 

biện pháp tiết kiệm điện. 



2. Điện lực Kỳ Anh, HTX Tiền Phương: 

- Tập trung nguồn lực, thực hiện tốt Phương án đảm bảo cung cấp điện an 

toàn, ổn định trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2020. Trong đó ưu tiên cấp 

điện cho công tác bơm nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân và phòng 

chống cháy rừng; 

- Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; 

lập kế hoạch sửa chữa các tuyến đường dây, trạm biến áp hợp lý; tăng cường 

công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác và hoán đổi thiết bị; hạn 

chế sự cố, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm tổn thất điện năng nhằm huy động 

tối đa và có hiệu quả các nguồn điện;  

- Tổ chức kiểm tra lưới điện, trạm biến áp (kể cả đường dây và trạm biến 

áp của khách hàng), xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ gây sự cố; hướng dẫn 

khách hàng tu sửa đường dây và trạm biến áp để đảm bảo an toàn trong cung 

cấp điện.  

- Kiểm tra và xử lý các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện; phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, phường kiểm tra việc thực hiện các biện 

pháp tiết kiệm điện và an toàn điện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, QLĐT&KT. 
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