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   Kính gửi:  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 
 

 Nhận được công văn số 217/PCBT-AT ngày 05/6/2020 của Công ty Điện lực 

Bình Thuận (có kèm theo công văn) về việc phòng tránh tai nạn điện trong dân và xét 

đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại công văn số 172/KTHT ngày 25/6/2020 về 

việc đề nghị chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan thực hiện tuyên 

truyền phòng tránh bảo đảm an toàn điện trong dân trên địa bàn huyện.  

Nhằm nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn điện cho người dân, hạn chế 

gây thiệt hại về người. UBND huyện Bắc Bình yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực 

hiện những nội dung sau: 

- Tuyên truyền, nhắc nhở người dân trên địa bàn quản lý không tụ tập vui chơi, 

mua bán, dựng các lều quán tạm dưới đường dây cao áp, trung áp đi ngang qua, nhất 

là những khi trời mưa dông, sấm sét.  

- Khuyến cáo người dân không đứng dưới đường dây điện cao áp, trung áp khi 

trời mưa để đề phòng rủi ro điện giật do đứt đường dây điện, rò rỉ điện. 

- Khi phát hiện có tại nạn điện hoặc sự cố điện thì nhanh chóng báo cho ngành 

điện để kịp thời cắt điện và xử lý. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:           KT. CHỦ TỊCH 

- CT, PCT UBND huyện;        PHÓ CHỦ TỊCH 

- Như trên;         

- Phòng KTHT;  

- Đài TT-TPTH; 

- Lưu VT, KT–Bích (        b). 
 

 

                                                                                                                                                  Mai Văn Vụ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V/v: tuyên truyền phòng tránh 

bảo đảm an toàn điện trong dân. 
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