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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
----------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 11/CT.UBT

TX. Vĩnh Long, ngày 02 tháng 05 năm 1994

CHỈ THỊ
Bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Công trình đường dây điện cao áp là công trình cấp Nhà nước, được Chính phủ giao cho Bộ Năng lượng thống nhất quản lý chuyên ngành. Hệ thống lưới điện cao áp là tài tài sản lớn của Quốc gia, được xây dựng qua nhiều địa phương trong toàn quốc, ở địa bàn tỉnh Vĩnh Long đường điện cao áp 66KV, 110KV và 220 KV đã kéo qua một số huyện, thị trong phạm vi tỉnh, mặt khác ở trong nội tỉnh đường điện 15KV đã xây dựng đến các huyện thị tương lai sẽ nối liền tất cả các xã được Công ty điện lực 2 thuộc Bộ Năng Lượng giao cho Sở Điện lực thống nhất quản lý.
Để bảo đảm  lưới điện Quốc gia vận hành được an toàn liên tục, phục vụ tốt cho sản xuất, tiêu dùng, thông tin, kinh tế và an ninh quốc phòng, để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân trong phạm vi toàn tỉnh, quán triệt tinh thần Nghị định số:70/HĐBT ngày 30/4/1987 của Hội đồng bộ trưởng về việc bảo vệ hành lang lưới điện cao áp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:
1/ Giao Giám đốc Sở Điện lực chỉ đạo cho ngành điện thuộc phạm vi quản lý tổ chức phát quang cây cối, phối hợp các ngành chức năng lập biên bản giải toả các trường hợp nhà cửa công trình xây dựng vi phạm hành lang lưới điện 15KV trong phạm vi toàn tỉnh theo đúng qui định ở Nghị định 70/HĐBT của HộI đồng Bộ trưởng.
Cho phép đội truyền tải điện miền Tây thuộc sở truyền tải điện thực hiện công tác bảo vệ hành lang lưới điện đối với lưới điện 66KV, 110KV và 220KV đã kéo qua một số địa phương trên địa bàn của tỉnh.
2/ Các ngành Công an, tỉnh đội phối hợp với Sở Điện lực lập phương án bảo vệ an toàn lưới điện (nhất là trong các dịp lễ, tết quan trọng) đồng thời chỉ đạo cho Công an huyện, xã, lực lượng vũ trang dân quân tự vệ nơi địa phương có đường dẫn điện cao thế đi qua có trách nhiệm bảo vệ chống mất cắp phụ kiện và hành vi phá hoại khác làm hư hỏng đường dây điện và trạm biến thế.
3/ Cấm mọi hành động có thể làm hư hỏng đường dây điện hoặc gây tai nạn như: làm hỏng cột, móng cột, gõ bulông, thanh giằng trên cột; làm hỏng hoặc tháo gỡ dây điện, dây chống sét, dây néo, dây nối đất, biển báo trên cột; ném, bắn súng, bắn chim, nhắm vào dây, xà, sứ, cột, thả diều gần đường dây, buộc trâu, bò, ghe thuyền vào cột; leo lên cột điện khi không có nhiệm vụ; xếp nguyên vật liệu, hàng hoá dễ cháy, nổ hoặc có thể gây tác hại ăn mòn trong hành lang bảo vệ đường dây.
4/ Cấm mọi hành động có thể gây hư hỏng trạm biến thế điện hoặc gây tai hại như: Làm bít các lỗ thông gió, lợi dụng kết cấu của trạm làm bất cứ việc gì (đối với trạm xây) đột nhập vào trạm khi không có nhiệm vụ; đến gần các bộ phận mang điện của trạm biến thế trên cột ngoài trời gần hơn 2 mét. Ngoài ra còn phải thực hiện những điều cấm đã ghi ở mục 2 đối với đường dây điện.
5/ Cấm tất cả nhà cửa, các công trình xây dựng và trồng các loại cây có chiều cao quá qui định vi phạm hành lang lưới điện (kể cả nhà tạm thời). Các ngành chức năng và chính quyền địa phương không cấp giấy phép xây dựng cho các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang lướI điện.
Tất cả cây cối nhà cửa, công trình xây dựng đang vi phạm hành lang lưới điện cao thế, phải được giải toả di dời theo đúng qui định của Nghị định 70/HĐBT, chính quyền địa phương phối hợp cùng ngành điện lập biên bản xử lý từng trường hợp vi phạm theo qui định. Đồng thời có biện pháp cụ thể và tạo điều kiện thuận lợi để các điểm vi phạm di dời, giải toả khỏi hành lang lưới điện trong thời gian ngắn nhất.
Tất cả nhà cửa, cây cối và công trình xây dựng đã có sẵn trước khi thi công đường điện, ngành điện đã thực hiện việc bồi hoàn xong cho nhân dân và địa phương rồi nay còn tiếp tục vi phạm hành lang lưới điện thì phải giải toả ngay theo qui định, ngành điện thực hiện công tác bảo vệ hành lang lưới điện đối với các trường hợp vi phạm này không bồi hoàn nữa.
Tất cả nhà cửa và công trình xây dựng đã có sẵn trước thời điểm thi công đường điện, trường hợp đặc biệt không thể di dời được, thì Sở Điện lực phải có biện pháp hướng dẫn nhân dân và địa phương thực hiện việc duy trì các trường hợp này một cách an toàn cả sinh mạng và tài sản của nhân dân và không trở ngại cho đường dây điện đúng theo qui định của Nghị định 70/HĐBT và Thông tư hướng dẫn của Bộ Năng lượng, phải giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Nghiêm cấm việc phát triển thêm.
Đối với các công trình nhà ở mà trước đây ngành điện chưa bồI hoàn thì nay tiếp tục bồi hoàn cho nhân dân và địa phương và phải di dời ra khỏi hành lang lưới điện theo qui định.
6/ Giám đốc Sở Điện lực chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này theo đúng qui định của Nghị định 70/HĐBT, Giám đốc các ngành chức năng như Sở Công an, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Bưu điện tỉnh…Có trách nhiệm chỉ đạo cho ngành mình phối hợp với Sở Điện lực để thực hiện chỉ thị này; Chủ tịch UBND huyện, thị, thủ trưởng các ban ngành phổ biến rộng rãi trong nhân dân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện để đạt hiệu quả thiết thực lâu dài.
Trong quá trình thực hiện các ngành, các cấp có những thuận lợi, khó khăn báo cáo về UBND tỉnh đồng thời báo cáo Giám đốc Sở Điện lực để uốn nắn chỉ đạo kịp thời.
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