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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:                   /EVN SPC-AT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 9 năm 2020

V/v triển khai thực hiện Quyết định 
số 2129 của Bộ Công Thương

                                    Kính gửi: Các đơn vị thành viên

Thực hiện Văn bản số 5919/EVN-AT ngày 01/9/2020 của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam về việc thực hiện Quyết định số 2129/QĐ-BCT ngày 11/8/2020 
của Bộ Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền Nam yêu cầu các đơn vị 
triển khai thực hiện sau:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 2129/QĐ-BCT của Bộ Công 
Thương; Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý của 
đơn vị về hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật 
về phòng cháy và chữa cháy.

2. Báo cáo EVN SPC và gửi theo địa chỉ ftp://10.170.0.2/SPCBan/KTAT/ 
Bao cao thuc hien QĐ 2129-PCCC/Tendonvi   một số nội dung cụ thể như sau:

2.1 Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về sử dụng điện để 
bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình. Đề xuất 
sửa đổi, bổ sung tại Luật Điện lực.

Thời gian: Báo cáo hoàn thành trước 01/9/2021.
2.2 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ.
 Thời gian: Báo cáo trước 01 tháng 11 hàng năm.
2.3 Công tác kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ phù hợp với yêu cầu thực tế tại đơn vị; kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa 
cháy.

 Thời gian: Báo cáo trước 01 tháng 11 năm 2020.
2.4 Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, 

phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản 
hóa chất trong phạm vi quản lý. 

Thời gian: Báo cáo trước 01 tháng 11 hàng năm.
2.5 Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố rà soát, lập kế hoạch di 

dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm 
về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi tập trung đông người.

Thời gian: Báo cáo trước 01 tháng 11 hàng năm.
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Tổng công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Đính kèm: (i) Quyết định số 2129/QĐ-BCT ngày 11/8/2020 của Bộ Công 

Thương Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 
Công Thương về hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp 
luật về phòng cháy và chữa cháy; (ii) Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn 
thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và 
chữa cháy; (iii) Nghị quyết số 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- TGĐ (để b/c);
- VP và các Ban: KT, KD, KTTT; PC; TT (để p/h);
- Lưu: VT, AT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lâm Xuân Tuấn
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