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Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc;
- Ủy ban mặt trận huyện Can Lộc.
- Công an huyện Can Lộc;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Công an các xã, thị trấn.
- Phòng giáo dục và đào tạo huyện Can Lộc;
- Các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học,
mầm non trên địa bàn huyện Can Lộc.
- Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại;
Căn cứ Luật Điện Lực số 28/2004/QH11 ngày 14/12/2004; 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”; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/NĐ-CP ngày
26/2/20214 của Chính phủ;
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận đã xảy
ra các vụ sự cố lưới điện và tai nạn điện do người dân chặt cây để cây đổ vào đường
dây dẫn điện cao áp, xây dựng công trình, nhà ở, làm mái che… và các hành vi khác
vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp ( nội dung phụ lục 1 kèm theo).
Để đảm bảo lưới điện vận hành ổn định và an toàn điện trong nhân dân, Điện
lực Can Lộc kính đề nghị các cấp chính quyền địa phương phối hợp thực hiện các
nội dung, cụ thể như sau:
1. Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn:
- Tăng cường tuyên truyền trên các cơ quan thông tin đại chúng (như cổng
thông tin điện tử của huyện, xã, thị trấn…), loa phát thanh thôn xóm, tổ dân phố; vận
động, yêu cầu doanh nghiệp, người dân thực hiện tốt các quy định về bảo vệ an toàn
hành lang lưới điện ( nội dung phụ lục 2 kèm theo).
- Khi tiến hành thực hiện chủ trương đầu tư các công trình, dự án, san lấp
mặt bằng để quy hoạch khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người như
chợ, quảng trường, bệnh viện, bến xe, khu công nghiệp… và các công trình khác
trong hành lang bảo vệ lưới điện cao áp phải phối hợp với Điện lực Can Lộc để
khảo sát, có phương án tăng cường các biện pháp an toàn về điện và xây dựng theo
quy định tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành
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Luật điện lực về an toàn điện, Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 về
việc sửa đổi bổ sung một số điều của 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.
- Trước khi tiến hành triển khai thi công các công trình xây dựng, giao thông
(mở đường, nâng cấp hệ thống, cải tạo đường giao thông, xây dựng đê điều, xây
dựng các công trình khác v.v…) có giao chéo hoặc đi gần đường dây dẫn điện cao
áp, phải phối hợp với Điện lực Can Lộc để thực hiện khảo sát hiện trường, thỏa
thuận các biện pháp an toàn khi xây dựng công trình trong hành lang lưới điện theo
quy định tại Điều 19 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công
Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.
2. Công an huyện, Công an các xã, thị trấn :
- Phối hợp với Điện lực Can Lộc lập biên bản vi phạm hành chính khi xẩy ra
các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp quy định tại Nghị
định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng
lượng tiết kiệm hiệu quả; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022 của Chính
Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an
toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương
mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
hoạt động dầu khí , kinh doanh xăng dầu và khí.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PCHT (để b/c);
- Lưu: VT, KHKT.
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