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V/v tăng cường thực hiện các giải 

pháp đảm bảo cung cấp điện an 

toàn, tiết kiệm mùa khô năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày 18  tháng  6  năm 2021 

 

 

Kính gửi:    

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện; 

- Điện lực Cẩm Xuyên; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Hợp tác xã điện Thành Tâm (giao UBND xã Cẩm 

Nhượng sao gửi Văn bản).   

 

Thực hiện Văn bản số 3788/UBND-KT2 ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, tiết 

kiệm mùa khô năm 2021; Để đảm bảo việc cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn 

định trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2021 trên địa bàn, phục vụ tốt nhu 

cầu sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân, doanh nghiệp, nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh, huyện; công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 

năm 2021 và cung cấp điện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; Trung tâm Văn 

hóa Truyền thông huyện; Điện lực Cẩm Xuyên; UBND các xã, thị trấn; Hợp tác 

xã điện Thành Tâm xã Cẩm Nhượng triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 

17/9/2020 của UBND tỉnh; 

- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy 

chế và các quy định hiện hành về việc thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị. 

2. Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện; UBND các xã, thị trấn: 

- Phối hợp chặt chẽ với Truyền tải điện Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh, Điện lực Cẩm Xuyên và các sở ngành chức năng tăng cường công tác 

tuyên truyền thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn hệ thống điện (nội dung này 

UBND huyện đã có Văn bản chỉ đạo số 1592/UBND-KTHT ngày 07/6/2021 về 

việc tuyên truyền thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong mùa nắng 
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nóng); tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thị trấn để các 

cơ quan, tổ chức,  doanh nghiệp và người dân được biết và triển khai thực hiện 

tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh và các văn bản chỉ đạo liên quan. Chỉ đạo các đơn vị quản 

lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng thực hiện các giải pháp tiết kiệm 

điện theo quy định; 

- Thông tin đến các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các khách 

hàng sử dụng điện lớn như: các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hàng, nhà nghỉ, 

khách sạn, trung tâm thương mại… thực hiện điều chỉnh phụ tải điện phi thương 

mại (DR) và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để ưu tiên cấp điện phục vụ các 

phụ tải quan trọng như: Các cơ quan chính quyền, Bệnh viện, nhà máy cấp nước 

sinh hoạt…và cho sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, đặc biệt là phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Điện lực Cẩm Xuyên; Hợp tác xã điện Thành Tâm, Cẩm Nhượng: 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện; UBND các 

xã thị trấn xây dựng nội dung và tuyên truyền thực hiện các biện pháp đảm bảo 

an toàn hệ thống điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng 

2021; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị trạm biến áp, các 

tuyến đường dây; thường xuyên kiểm tra và xử lý các điểm vi phạm hành lang 

an toàn lưới điện trên địa bàn huyện; 

- Chủ động thực hiện nghiêm các nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm 

theo Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh; 

- Trong trường hợp phải sa thải phụ tải, ngừng, giảm mức cung cấp điện 

trên địa bàn cần tuân thủ và thực hiện đúng nội dung Thông tư số 

22/2020/TTBCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình 

tự ngừng, giảm mức cung cấp điện và Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 

23/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án phân loại khách hàng 

sử dụng điện; 

- Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Phương án phân loại khách hàng sử dụng điện năm 2021, 

danh sách các cơ sở điều trị, các cơ sở đang làm nơi cách ly phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện để rà soát, điều chỉnh bổ sung phương án cung cấp 



3 

điện đảm bảo an toàn, ổn định phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt trong các 

tháng cao điểm mùa khô năm 2021; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo 

hiệu quả cao nhất; 

- Triển khai thực hiện chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR) phù hợp 

với lộ trình, kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 

28/01/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt lộ trình và kế hoạch triển 

khai thực hiện Chương trình DR và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; liên hệ và làm việc với các 

khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn để tuyên truyền, vận động các khách 

hàng ký cam kết tham gia và thực hiện các chương trình DR trước khi tiết giảm 

phụ tải. 

Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị nêu triên triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công thương (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phạm Hoàng Anh 
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