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V/v tăng cường công tác PCTT, 

TKCN và đảm bảo cung cấp, sử dụng 

điện an toàn, hiệu quả trong các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

     Vĩnh Phúc, ngày      tháng      năm 2020 

 

  Kính gửi:   

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Công ty Điện lực Vĩnh Phúc; 

 - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tình 

hình thiên tai năm 2020 có những diễn biến phức tạp, khó lường, có nguy cơ xuất 

hiện giông lốc, mưa bão lớn xảy ra sau các đợt khô hạn kéo dài tương tự như các 

năm 2006, 2010 và năm 2016. 

Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời mọi tình huống của thiên tai, hạn 

chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời đảm bảo cung cấp, sử 

dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh,  

UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp 

triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: 

 - Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin của các cơ quan chức năng 

của tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thời tiết, thiên tai; 

tăng cường hơn nữa công tác rà soát, dự báo các khu vực, công trình, nhà xưởng 

của mình có nguy cơ cao xảy ra sự cố để chủ động các biện pháp phòng, chống an 

toàn, hiệu quả nhằm giảm tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.  

 - Chủ động xây dựng và thực hiện tốt phương án, kế hoạch phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) với phương châm “4 tại chỗ”; 

thường xuyên rà soát, kịp thời hiệu chỉnh, bổ sung phương án ứng phó với các tình 

huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra cho phù hợp với tình hình thực tế diễn biến của 

từng loại hình thiên tai tại địa phương, đơn vị mình. Sẵn sàng lực lượng, phương 

tiện, vật tư cần thiết để chủ động tham gia PCTT&TKCN theo quy định. Đồng thời 

tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn, diễn 

tập đến cán bộ, công nhân viên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và chủ động 

ứng phó với những nguy cơ, sự cố do thiên tai gây ra, đặc biệt đối với các tình 

huống bão mạnh và siêu bão. 

- Chấp hành nghiêm Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị 

định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật Điện lực về An toàn điện và các văn bản, quy định, hướng dẫn liên quan. 

 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực 

của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh): Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: 

Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND cấp 

huyện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cập nhật, cung cấp, truyền đạt kịp 

thời thông tin về tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, thiên tai trên địa bàn tỉnh, 

các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đến các 
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doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức 

phòng, chống thiên tai, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện 

kế hoạch, phương án, các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai 

gây ra theo quy định hiện hành của nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị 

số 05/CT-UBND ngày 29/4/2020. 

3. Giao Sở Công Thương: Có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra (chú trọng 

kiểm tra đột xuất), đôn đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và các đơn vị cung ứng, 

khai thác, vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh thường xuyên rà soát, đánh giá tình 

trạng vận hành lưới điện để gia cố, chuẩn bị phương tiện, vật tư dự phòng, nhân 

lực để kịp thời khắc phục các sự cố do thiên tai gây ra, nhanh chóng khôi phục cấp 

điện trở lại đảm bảo an toàn, đặc biệt có phương án duy trì cấp điện cho các công 

trình phòng, chống thiên tai. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang 

lưới điện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Văn bản số 1820/UBND-CN2 ngày 19/3/2020. 

4. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc, Cổng 

Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc: Phối hợp chặt chẽ với sở, ngành: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý 

các khu công nghiệp, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước 

và của tỉnh về công tác PCTT, TKCN, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và sử 

dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Cập nhật, thông tin kịp thời tình hình thời 

tiết, khí tượng, thủy văn, thiên tai,... tới các doanh nghiệp. 

5. Tổ chức thực hiện: 

5.1. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp 

huyện, người đứng đầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm nghiêm 

túc phối hơp triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. 

5.2. Giao các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý 

các khu công nghiệp, UBND cấp huyện: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý tổ 

chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết 

quả thực hiện với UBND tỉnh theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận:                                          
- TTTU; 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH, Cổng TT-GTĐT tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT, CN2.  

  (ĐHV-        b).             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Duy Thành 
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