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Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Điện lực Yên Mô; 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện; 

- Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện Yên Mô; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp 

góp phần tích cực trong đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và sự phát 

triển kinh tế xã hội của huyện. Bên cạnh đó, theo dự báo của cơ quan khí tượng 

thủy văn trung ương, năm nay tình hình mưa bão có nhiều diễn biến phức tạp, 

trong đó có nhiều cơn bão lớn có thể đổ bộ vào Việt Nam.  

Căn cứ Công văn số 445/SCT-QLNL ngày 14/4/2022 của Sở Công thương 

về việc đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh và trong mùa mưa 

bão năm 2022.  

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, nhà ở và công trình 

xây dựng, sự vận hành ổn định, an toàn liên tục của hệ thống lưới điện trên địa 

bàn và trong mùa mưa bão năm 2022, UBND huyện Yên Mô yêu cầu các đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nội 

dung như sau:  

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Phối hợp với các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành về an toàn điện, đặc biệt là trước mùa mưa bão năm 2022.  

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn giải quyết dứt 

điểm các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện trung áp, cao áp và siêu cao 

áp còn tồn tại, trước mắt tập trung ưu tiên giải quyết ngay các điểm vi phạm đặc 

biệt nghiêm trọng. 

Phối hợp với Điện lực Yên Mô tăng cường công tác kiểm tra trong việc 

đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, đặc biệt là đối với lưới điện có nguy cơ bị 

ảnh hưởng khi có mưa bão.  
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2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

Đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, thông tin rộng rãi trong nhân dân qua 

hệ thống đài truyền thanh ba cấp và trên trang thông tin điện tử của huyện về các 

nội dung tuyên truyền đảm bảo an toàn lưới điện nhất là mùa mưa bão. 

3. Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện Yên Mô 

Tổ chức kiểm tra, sửa chữa, bảo trì tất cả các thiết bị đóng cắt, bảo vệ, hệ 

thống nối đất và các điểm có nguy cơ rò điện cao đối với hệ thống chiếu sáng 

công cộng; các cột đèn chiếu sáng phải đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ 

thuật và an toàn điện; kịp thời phát hiện và ngăn ngừa, phòng tránh nguy cơ gây 

sự cố, rò điện, gây tai nạn điện trong khu dân cư. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Tiến hành rà soát các hệ thống chiếu sáng trên địa bàn do xã, thị trấn, thôn, 

xóm quản lý và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lưới điện theo các nội 

dung tại mục 3. Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện Yên Mô. 

Phối hợp với Điện lực Yên Mô: tiến hành chặt tỉa, phát quang hành lang 

an toàn tuyến đường dây và các cây nằm ngoài hành lang an toàn lưới điện có 

nguy cơ đổ vào công trình lưới điện; vận động nhân dân tiến hành kiểm tra dây 

dẫn sau công tơ về đến hộ gia đình và trang trại sản xuất để kịp thời phát hiện và 

thay thế khi dây dẫn đã bị hư hỏng mất gây an toàn. 

Tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là đối tượng học 

sinh, sinh viên tuyệt đối không được thả diều gần lưới điện trung áp, cao áp và 

siêu cao áp, đặc biệt là khu vực có tuyến đường dây và trạm biến áp có cấp điện 

áp 110kV, 220kV, 500kV. 

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trong việc cấp phép xây 

dựng các công trình trên địa bàn quản lý, để kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm, 

tránh nguy cơ phát sinh thêm các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Phối 

hợp với Điện lực Yên Mô kiểm tra và vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ các 

công trình xây dựng trái phép, cơi nới có nguy cơ gây sự cố mất an toàn lưới của 

hệ thống lưới điện. Kiểm tra, lập biên bản và xử lý các hành vi cố tình vi phạm 

các quy định về an toàn điện theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 

134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ Quy định 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… 

5. Điện lực Yên Mô 

Chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn trong việc kiểm 

tra, rà soát các điểm vi phạm an toàn lưới điện, kịp thời xử lý các vị trí lưới điện 

xung yếu, có nguy cơ bị sự cố trước mùa mưa bão năm 2022. Tăng cường công 
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tác kiểm tra, kiểm soát trong việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, đặc biệt 

là đối với lưới điện có nguy cơ bị ảnh hưởng khi có mưa bão; Xây dựng phương 

án nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, các thiết bị thi công và hệ thống 

lưới điện khi tiến hành tháo dỡ công trình xây dựng, chặt tỉa và di rời cây cối vi 

phạm hành lang an toàn lưới điện. 

Phối hợp với phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xây dựng phương 

án, kịch bản ứng phó đối với tình huống khi có sự cố lưới điện, để nhanh chóng 

khắc phục xử lý, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các 

tổ chức, đảm bảo cho hệ thống lưới điện vận hành an toàn, liên tục; góp phần 

cung cấp điện phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đặc biệt trong 

mùa mưa bão. 

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân và các tổ 

chức, đồng thời đảm bảo hệ thống lưới điện vận hành ổn định an toàn liên tục, 

đặc biệt là trong mùa mưa bão năm 2022, UBND huyện yêu cầu các đơn vị khẩn 

truông tập trung triển khai thực hiện các nội dung trên. Quá trình thực hiện có 

khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo và đề xuất 

biện pháp về UBND huyện để được xem xét, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban quản trị website huyện; 

- Lưu VT, KTHT. 
       VTTH (22b) 

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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