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V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số
09/CT-BCT của Bộ Công Thương

Kính gửi:

Các đơn vị thành viên

Thực hiện Văn bản số 5105/EVN-AT ngày 19/8/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt
Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 17/8/2021 của Bộ Công Thương “Tăng
cường công tác phòng cháy chữa cháy ngành Công Thương”, Tổng công ty Điện lực miền
Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện sau:
1. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-BCT về việc tăng cường công tác
phòng cháy chữa cháy ngành Công Thương (đính kèm). Trong đó lưu ý: i) Kiện toàn Ban
chỉ huy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu thực tế và kiện toàn
Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; ii) Tăng
cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ, xem xét hình thức tuyên truyền, phổ biến thông qua việc áp dụng công nghệ
thông tin, chuyển đổi số trên nền tảng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới,...;
iii) Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy chữa
cháy và tăng cường kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
trong phạm vi quản lý.
2. Phối hợp với các Sở, ngành địa phương tăng cường các biện pháp tuyên truyền,
hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nâng cao kiến thức sử dụng điện an toàn để đảm bảo về
phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
theo điều kiện cho phép trong tình hình dịch bệnh hiện nay; Rà soát, kiểm tra chặt chẽ các
điều kiện an toàn sử dụng điện trước khi ký hợp đồng cấp điện cho các hộ sử dụng.
3. Rà soát, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về
an toàn điện, an toàn về phòng chống cháy nổ sau công tơ tại các cơ sở, hộ gia đình. (Tổng
công ty đã có VB số 7636/EVNSPC-AT ngày 07/9/2020 và VB số 5142/EVN SPC-AT
ngày 16/6/2021).
4. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện (lưu ý báo cáo mục số 3) về Ban An toàn
qua địa chỉ mail: banat@evnspc.vn trước 16h00 ngày 03/9/2021 để tổng hợp báo cáo EVN.
Tổng công ty yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- VP và Ban VT (để p/h);
- Lưu: VT, AT.
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