
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN IA H’DRAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TH 

Về việc tăng cường công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn người dân về sử 

dụng điện an toàn 

Ia H’Drai, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Căn cứ Công văn số 1417/SCT-QLNL ngày 07/9/2020 của Sở Công 

Thương về việc tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về sử 

dụng điện an toàn. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban ngành, đơn vị 

liên quan; Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tự khắc phục tình trạng 

dây dẫn sau công tơ do người dân dùng trụ gỗ, tre đỡ dây dẫn, dây dẫn bong tróc 

lớp cách điện, dây dẫn nhiều mối nối… kéo điện về nhà để sử dụng chưa đảm bảo 

an toàn sử dụng điện, đặc biệt là trong mùa mưa bão. 

2. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Điện lực Thành phố Kon Tum 

khắc phục, gia cố các vị trí xung yếu trên hệ thống lưới điện dễ có nguy cơ sạt lở, 

cây cao có nguy cơ ngã đổ vào đường dây trong mùa mưa bão. 

3. Phối hợp với Điện lực Thành phố Kon Tum để tuyên truyền, giáo dục, 

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đầy đủ các quy định của 

pháp luật về an toàn trong sử dụng điện trên hệ thống truyền thanh của huyện và 

các xã. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Điện lực TP Kon Tum; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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