
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v quản lý, bảo vệ an toàn 

công trình lưới điện cao áp trên 

địa bàn tỉnh  

 

Kính gửi:   

- Sở Công Thương; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 819/SCT-QLNL ngày 11/6/2021 của Sở Công 

Thương về việc đề xuất thực hiện bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường 

công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, trong đó tập trung vào các 

giải pháp để giải quyết các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng vi phạm hành 

lang bảo vệ an toàn lưới điện. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/7/2021. 

Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan, UBND 

các huyện, thành phố thực hiện nghiêm công tác bảo vệ an toàn công trình lưới 

điện cao áp trên địa bàn, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, báo cáo 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.  

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, cơ 

quan trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực để tuyên truyền vận 

động người dân chấp hành các quy định về an toàn hành lang lưới điện qua các 

phương tiện truyền thông, truyền hình, tờ rơi, pa nô…; thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện và xử lý vi phạm bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao 

áp trên địa bàn quản lý; thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (qua Sở Công 

Thương) định kỳ 6 tháng và một năm về tình hình và kết quả triển khai thực 

hiện. 

3. Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, 

phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố để tăng cường công tác 

tuyên truyền về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh đặc 

biệt các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng 

kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn trên địa bàn bàn các huyện, thành phố để phổ 

biến các quy định của Nhà nước về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp. 



2 

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các CQ TV Ban Chỉ đạo (theo QĐ số 2230/QĐ-

UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

- PVP UBND tỉnh, 

phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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