
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

 

Số:         /UBND-KT2 

V/v tăng cường biện pháp phối 

hợp, quản lý đảm bảo an toàn cho 

hành lang lưới điện cao áp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Hưng Yên, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Giao thông 

vận tải, Công an tỉnh; 

- Công ty Điện lực Hưng Yên; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 7649/BCT-ATMT ngày 02/12/2021 của Bộ Thương 

về việc tăng cường biện pháp phối hợp, quản lý đảm bảo an toàn cho hành lang 

lưới điện cao áp, UBND tỉnh giao các sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Giao 

thông vận tải, Công an tỉnh, Công ty Điện lực Hưng Yên và UBND huyện, thị xã, 

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện: 

1. Rà soát tất cả các phương tiện vận chuyển siêu trường, siêu trọng đi qua 

địa bàn do cơ quan, đơn vị mình quản lý, yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 

điện lực, đơn vị truyền tải điện trên địa bàn để được hướng dẫn đảm bảo an toàn 

cho hành lang lưới điện cao áp. 

2. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các công trình xây dựng, các phương 

tiện, máy móc hoạt động gần khu vực đường dây điện, các hành vi thả diều, vật 

bay có nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện cao áp, nhắc nhở và có biện pháp ngăn 

ngừa để không xảy ra sự cố, tai nạn về điện. 

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành 

các quy định về an toàn hành lang lưới điện cao áp 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 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 14/2014/NĐ-CP để đảm bảo an toàn cho 

người, thiết bị và công trình lưới điện cao áp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CV: KT2BT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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