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V/v tăng cường công tác đảm
bảo an toàn sử dụng điện trước
trong và sau tết nguyên Đán
Tân Sửu năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện và
các tổ chức chính trị - xã hội Huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Điện lực Hồng Ngự;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền đảm bản an toàn sử dụng diện
trên địa bàn Huyện luôn được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, góp phần hạn
chế thấp nhất các tại nạn do sử dụng diện gây ra. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại một số
địa phương cho thấy: Công tác quản lý Nhà nước tại địa phương về việc quản lý,
hướng dẫn người dân thực hiện việc đảm bảo an toàn sử dụng điện chưa tốt, vẫn còn
để tình trạng người dân tự ý câu mắc điện không đảm bảo an toàn như: Câu, mắc
dây điện ngang đường tại các trục lộ giao thông gây khó khăn, cản trở phương tiện
trong việc vận chuyển hàng hóa, nhất là tại các tuyến đường giao thông nông thôn
của các xã, thị trấn.
Để tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước, đảm bảo an toàn
sử dụng điện và phòng, tránh tai nạn điện đáng tiếc xảy ra trong thời gian tới, Ủy
ban nhân dân Huyện chỉ đạo như sau:
1. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương thành lập Đoàn kiểm
tra, chấn chỉnh tình trạng người dân tự ý câu mắc dây điện ngang đường trực lộ nông
thôn, không đảm bảo tỉnh không giao thông đường bộ gây mất an toàn và vẽ mỹ
quan các tuyến đường giao thông nông thôn; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ
biến kiến thức cơ bản cho nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và thực hiện
hiệu quả các biện pháp sử dụng điện an toàn; phối hợp ngành chuyên môn Huyện
khắc phục ngay các trường hợp câu mắc điện, dây điện thoại, cáp viễn thông… Thời
gian thực hiện từ nay đến tết nguyên Đán năm 2021.
2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
- Chủ trì, phối hợp các ngành Huyện liên quan, Điện lực Hồng Ngự trực tiếp
kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn; kiên quyết xử lý các trường hợp
người dân tự ý câu mắc dây điện ngang đường tại các trục lộ giao thông nông thôn,
gây mất an toàn giao thông đường bộ.
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- Làm việc với các đơn vị lắp đặt dịch vụ viễn thông yêu cầu sắp xếp, bố trí
lại hệ thống dây dẫn phục vụ viễn thông, đảm bảo tỉnh không cho các phương tiện
tham gia giao thông đường bộ theo đúng quy định; kiên quyết xử phạt các trường
hợp cố tình không chấp hành quy định. Thời gian thực hiện từ nay đến tết nguyên
Đán năm 2021. Đồng thời, có nhiệm vụ kiểm tra việc triển khai thực hiện của Ủy
ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện nắm.
3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên cập nhật, đưa các bản tin,
bài viết, phóng sự về an toàn sử dụng điện, nguy cơ cháy nổ và những sự cố đáng
tiếc do diện gây ra để cảnh báo người dân, chủ động phòng tránh.
4. Đề nghị Điện lực Hồng Ngự phối hợp các ngành Huyện, Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn hướng dẫn khách hàng sử dụng điện các biện pháp đảm bảo an toàn
điện theo quy định; tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp cố tình vi phạm về
đảm bảo an toàn sử dụng điện, đặc biệt là các trường hợp câu mắc dây điện ngang
đường tại các trục lộ giao thông.
5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các tổ chức chính
trị - xã hội Huyện phối hợp Phòng Kinh té và Hạ tầng, Điện lực Hồng Ngự trong
việc tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên và người dân tham
gia thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn sử dụng điện.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/HU, TT/HĐND Huyện (b/c);
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN.
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