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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác bảo vệ an toàn lưới điện  

cao áp 6 tháng đầu năm 2022 

 

Thực hiện công văn số 1565/SCT-QLNL ngày 21/7/2022 của Ban Chỉ đạo 

bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Lai Châu về việc báo cáo kết quả thực hiện 

công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn Lai Châu 6 tháng đầu năm 

2022. Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp huyện Phong Thổ báo cáo 

kết quả thực như sau: 

I. Kết quả thực hiện công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 6 tháng 

đầu năm 2022 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

Ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 

huyện Phong Thổ; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 01/6/2022 của Ban Chỉ 

đạo về việc banh hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới 

điện cao áp huyện Phong Thổ; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 24/6/2022 của 

Ban Chỉ đạo về việc hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới 

điện cao áp huyện Phong Thổ.  

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo an toàn công 

trình lưới điện cao áp và đạt được những kết quả nhất định; lưới điện cao áp đã 

được bảo vệ, vận hành an toàn, cung cấp ổn định nguồn điện cho sản suất và 

sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 

đã tích cực chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương 

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công; kịp thời tham mưu UBND 

huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền 

nhằm nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, bảo vệ tài sản công 

trình điện và tính mạng của nhân dân.  

Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra tình trạng vi 

phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, như: các hộ dân tự ý cơi nới, 
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xây dựng các công trình trong hành lang an toàn lưới điện; tự ý chặt, phát cây 

cao ngoài hành lang, điều khiển phương tiện, đào, đổ, san gạt đất thiếu quan sát 

đã chạm vào đường dây; trộm cắp tài sản đường dây, chăn thả gia súc trong 

hành lang lưới điện và sự hiểu biết về an toàn điện của người dân chưa cao gây 

sự cố có mất an toàn cho người và thiết bị công trình,... ảnh hưởng trực tiếp đến 

đời sống, sinh hoạt của người dân.  

 Trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện đã xảy ra gồm các vụ sau: 

lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện cao áp là 05 vụ (nhắc nhở các hộ dân 

không lấn chiếm hành lang); trộm cắp tài sản 04 vụ đề nghị công an địa phương 

điều tra xử lý. 

3. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

- Một số hộ dân nhận thức trong công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới 

điện cao áp còn hạn chế, chưa có sự phối hợp trong công tác bảo vệ hành lang 

lưới điện vẫn còn tình trạng trồng cây dưới đường điện cao áp, làm nhà trong 

hành lang an toàn lưới điện, những cây làm ảnh hưởng đến đường điện cao áp,  

không cho chặt tỉa còn trông chờ nhà nước đền bù. 

- Tình trạng trộm cắp thiết bị điện như dây néo cột, thang trèo sàn thao tác, 

dây tiếp địa của các thiết bị vẫn còn sẩy ra (tại địa bàn xã Mù Sang, Vàng Ma 

Chải, Nậm Xe, Mường So) dẫn đến không đảm bảo vận hành cho các thiết bị. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương: (1) Phối hợp rà soát, thống kê 

diện tích rừng, cây trồng ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây, sạt 

trượt, các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn lưới điện đặc biệt trong mùa mưa lũ. 

(2) Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về công tác bảo vệ 

hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn; phổ biến các quy định về thỏa 

thuận với ngành điện khi xây dựng công trình ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ 

an toàn lưới điện cao áp để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy định. 

Xử lý nghiêm đối với các hành vi, vi phạm HLLĐCA trên địa bàn. 

- Chỉ đạo ngành điện, UBND các xã, thị trấn: (1) Thường xuyên kiểm tra, 

kịp thời phát hiện các công trình xây dựng dọc theo hành lang tuyến đường dây 

tải điện có khả năng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, phối hợp với 

chinghs quyền địa phương kịp thời vận động, tuyên truyền, giải thích cho nhân 

dân biết để chấp hành đúng quy định, rà soát thống kê các vị trí cột điện không 

đảm bảo để kịp thời xử lý đảm bảo an toàn cho nhân dân. (2) Tổ chức ký cam 
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kết bảo vệ an toàn lưới điện cao áp với các hộ gia đình, cá nhân sinh sống dọc 

tuyến đường dây cao áp. 

Trên đây là báo cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo hành lang lưới điện cao áp huyện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Công thương; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ an toàn lưới điện huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Q. CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Bảo Trung 
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