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     Kính gửi: 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao;  

- Điện lực Sơn Dương; 

  - UBND các xã, thị trấn. 

                                         
 

Theo báo cáo của Điện lực Sơn Dương, hiện nay trên địa bàn huyện tình 

trạng người dân tự ý mở hộp công tơ, thay đổi sơ đồ đấu dây nhằm sử dụng điện 

chui mà công tơ của điện lực không hoạt động đang diễn ra ngày càng phổ biến. 

Để đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, tránh gây thất thoát cho ngành điện, 

Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Điện lực Sơn Dương 

Tăng cường công tác kiểm tra lưới điện, kịp thời phát hiện các trường hợp vi 

phạm an toàn lưới điện và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý theo quy định. 

Tiến hành ngừng cung cấp điện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 

đối với tổ chức, cá nhân vi phạm về điều kiện sử dụng lưới điện theo quy định của 

pháp luật hiện hành để đề phòng xảy ra sự cố, tai nạn điện. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

Chủ động phối hợp với Điện lực Sơn Dương trong công tác tuần tra, kiểm 

tra những điểm nóng, những điểm có nguy cơ vi phạm an toàn hành lang lưới 

truyền tải điện để phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi 

phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn các công trình lưới truyền tải điện quốc gia 

trên địa bàn. 

Tổ chức tuyên truyền, vận động đến nhân dân các biện pháp phòng ngừa, 

xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang an toàn tuyến đường dây có nguy 

cơ gây sự cố lưới truyền tải điện quốc gia, cụ thể: 

- Không gây cháy, thả diều, thả đèn trời, bắn pháo giấy tráng kim loại, ném 

vật thể lạ trong, gần đường dây và trạm biến áp truyền tải điện; 

- Không trộm cắp hoặc tháo gỡ các vật tư, thiết bị trên cột điện, trạm điện; 

- Không trồng cây cao, cây phát triển nhanh, đốt nương rẫy, sử dụng các 

phương tiện thi công vi phạm khoảng cách an toàn, gây chấn động hoặc có khả 

năng làm hư hỏng, sự cố công trình lưới điện, trạm điện; 
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- Không lắp đặt ăng ten thu phát sóng, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn 

quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể vi phạm 

khoảng cách an toàn vào công trình lưới điện cao áp. 

3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng quy định 

pháp luật của Nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, các biện pháp sử 

dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho người dân, ngăn ngừa và xử lý các 

vụ trộm cắp điện, vi phạm hành lang tuyến. 

4. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp, Điện 

lực Sơn Dương và UBND các xã, thị trấn tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực theo thẩm quyền. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:        
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như kính gửi (T/hiện); 

- Các PVPTH HĐND và UBND huyện; 

- CV: KTTH; 

- Lưu: VT ( KTHT         ).                            

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Hoàng Hải Trường 
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