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Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 
V/v tăng cường công tác bảo vệ  

an toàn công trình lưới điện  

cao áp trên địa bàn tỉnh  

 

 

 

 

Kính gửi:  - Sở Công Thương; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn. 
 

Xem xét Báo cáo số 140/BC-SCT ngày 30/6/2020 của Sở Công Thương về 

công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn 

công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo UBND các 

huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc xử lý dứt 

điểm việc vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa 

bàn theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện 

và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an toàn công 

trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, thực hiện quy trình 

xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi 

phạm hành lang bảo vệ công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo 

quy định của pháp luật. 

Chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn trong công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn 

tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 

19/7/2020. 

2. Công ty Điện lực Lạng Sơn và các Điện lực trực thuộc quản lý, vận hành 

lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh:  

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp để nâng cao ý 

thức của người dân; thực hiện kiểm tra, rà soát số vụ vi phạm hành lang an toàn 

lưới điện cao áp để có kế hoạch khắc phục, xử lý kịp thời. 

- Thường xuyên kiểm tra lưới điện nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp 

vi phạm an toàn công trình lưới điện cao áp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và đề 

xuất các biện pháp xử lý. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương và các cơ quan liên 

quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

Dương Văn Chiều 
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