UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1116/UBND-KTHT

Bắc Yên, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện đảm bảo sử dụng điện
an toàn trong nhân dân

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Điện lực Phù Yên;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 871/SCT-QLNL ngày 18/6/2021 của Sở Công thương
tỉnh Sơn La về viêc đảm bảo sử dụng điện an toàn trong nhân dân .
Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất phát triển k inh tế và
an sinh xã hội của nhân dân, giảm sự cố lưới điện và không để sảy ra tai nạn điện
đáng tiếc trong sinh hoạt của người dân. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo
như sau:
1. Đề nghị Điện lực Phù Yên:
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tiến hành chặt tỉa, phát
quang hành lang lưới điện; vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng
điện an toàn, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cảnh báo, tu yên truyền
hướng dẫn người dân phòng tránh tai nạn điện khi sinh sống, làm việc gần hành lang
bảo vệ an toàn công trình điện cao áp.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về
bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện; kiểm tra việc sử dụng
điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn, xử
lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo
quy định.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ kiểm tra viên điện lực trong
việc kiểm tra các hoạt động điện lực, công tác chấp hành các quy định của pháp luật
về đảm bản an toàn điện.
- Tăng cường kiểm tra lưới điện và các công trình điện thuộc quyền quản
lý của đơn vị, kịp thời phát hiện và khắc phục những điểm yếu có nguy cơ x ảy
ra mất an toàn điện như các vị trí tiếp địa, chống sét,..
- Có phương án vận hành, chuẩn bị đẩy đủ nhân lực, vật lực, phương
tiện… sẵn sàng khắc phục nhanh mọi sự cố do mưa lũ gây ra .

2. Giao Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan phối
hợp chặt chẽ với đơn vị Điện lực tổ chức tuyên truyền các quy định về an toàn hành
lang lưới điện, tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan
tâm, triển khải thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch huyện (b/c);
- Các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT.
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