
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:            /UBND-CN2 
 

V/v đảm bảo cung cấp điện  

ổn định phục vụ đại hội đảng bộ 

các cấp tỉnh Vĩnh Phúc 

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; 

 - Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; 

 - Công ty Điện lực Vĩnh Phúc; 

 - Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

 

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ Đại hội Đảng bộ các 

cấp tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch 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. Sở Công Thương: 

a) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cung ứng, khai thác, vận hành 

lưới điện (Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, các đơn vị phân phối, bán lẻ điện trên địa 

bàn tỉnh): (i) Thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá tình trạng vận hành lưới điện, 

kịp thời khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định ngay 

trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp; (ii) Không xây dựng kế 

hoạch cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lưới điện và ngừng, giảm cung cấp điện ngay 

trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp; bố trí đầy đủ nhân lực 

trực tại chỗ và vật tư kịp thời để xử lý sự cố hoặc khi có yêu cầu đột xuất về sử 

dụng điện phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. 

b) Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan 

thành lập đoàn, tiến hành kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm hành lang lưới điện, không để xảy ra sự cố về lưới điện ngay trước và trong 

thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp. 

c) Tham mưu, đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo đảm bảo hành lang an toàn 

lưới điện cao áp. 

d) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh định kỳ trước ngày 05 hàng tháng và báo 

cáo đột xuất về tình hình cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp để 

UBND tỉnh xem xét, kịp thời chỉ đạo thực hiện. 

2. Công an tỉnh: 

a) Tăng cường phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ban, ngành, địa 

phương tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý 

kịp thời những hành vi vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp. 

b) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, các đơn vị có liên quan và Công 

ty Điện lực Vĩnh Phúc có phương án chống trộm cắp tài sản lưới điện và phá hoại 

công trình điện, duy trì an ninh trật tự khi có các sự cố về điện xảy ra. 
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3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

b) Đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với Sở Công Thương để yêu cầu các đơn 

vị phân phối, bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý, kiểm tra lưới điện; 

sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn và cấp điện ổn định.  

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân quản lý, vận hành và sử dụng hệ 

thống điện phục vụ chiếu sáng, trang trí, thể thao, quảng cáo, giải trí,... thực hiện 

nghiêm quy định về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

d) Tăng cường và phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền 

hình Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc trong công tác 

tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về điện bằng nhiều hình thức nhằm nâng 

cao ý thức của người dân trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

e) Thỏa thuận, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các Chủ đầu tư đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng công trình điện trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm sớm 

đưa công trình vào vận hành khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. 

4. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: 
a) Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong toàn ngành về việc để xảy 

ra sự cố mất điện tại Đại hội Đảng bộ xã Đình Chu, huyện Lập Thạch ngày 

05/3/2020.  

b) Xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, 

đáp ứng phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội của tỉnh, nhu cầu sinh hoạt, vui 

chơi giải trí, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của nhân dân và an ninh trật tự tại địa 

phương; có phương án dự phòng, bố trí nhân lực trực tại chỗ để xử lý kịp thời khi 

có sự cố lưới điện trong các ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp. 

b) Tăng cường kiểm tra lưới điện, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các khiếm 

khuyết trên lưới, không để xảy ra sự cố nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn 

và cấp điện ổn định. 

c) Không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng thiết 

bị gây ảnh hưởng đến cấp điện cho các khu vực diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp.  

d) Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. 

e) Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và UBND cấp huyện trong quá 

trình thực hiện chỉ đạo. 

f) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình cung cấp điện, các khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 

được giao về Sở Công Thương để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo. 

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

Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện 

tốt việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật 

về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. 

b) Dành một thời lượng nhất định để tuyên truyền, phát đi các thông điệp về 

việc tiết kiệm điện, an toàn trong sử dụng điện, an toàn hành lang lưới điện. Thông 

tin, tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ này đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân 

trong tỉnh. 
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6. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: 

a) Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn điện theo 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 hướng dẫn liên quan. 

b) Chấp hành nghiêm các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả. Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng như: Hạn chế sử dụng 

các thiết bị tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm trong ngày, tắt các thiết bị điện 

không sử dụng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. 

7. Tổ chức thực hiện: 

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, người đứng 

đầu các đơn vị phân phối, bán lẻ điện, các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng điện trên 

địa bàn tỉnh có trách nhiệm nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.  

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố sớm thông 

báo cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, Điện lực các huyện, thành phố, các đơn vị 

phân phối, bán lẻ điện trên địa bàn kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ để chủ động 

xây dựng phương án cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. 

c) Giao Sở Công Thương theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, 

ngành, đơn vị, địa phương 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:                                          
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

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

- Lưu: VT, CN2.  

  (ĐHV-        b).             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Duy Thành 
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