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       Tam Dương, ngày      tháng 6 năm 2020 

 

          Kính gửi:  

         - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

         - Các Tổ chức Đoàn thể, các tổ chức hội; 

         - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

         - Hội doanh nghiệp huyện; 

         - Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

   

 Thực hiện Văn bản số 4507/UBND-TH1 ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc tăng cường bảo đảm an toàn và tiết kiệm điện; phòng, chống 

thiên tai, bão lũ, đuối nước, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động. 

 Năm 2020, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, trái quy luật, gây ra tác 

động, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 

đời sống nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhân 

dân. Để chủ động ứng phó kịp thời với mọi diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm 

bảo an toàn cho nhân dân, UBND huyện chỉ đạo và yêu cầu Trưởng các phòng, 

ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện; Chủ trịch UBND các xã, thị trấn; Chủ 

tịch Hội doanh nghiệp; Giám đốc các doanh nghiệp căn cứ chức năng nhiệm vụ 

triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 1. Tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát, thực hiện nghiêm các giải pháp bảo đảm 

tuyệt đối an toàn và sử dụng tiết kiệm điện tai cơ quan, công sở; an toàn và tiết kiệm 

điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài 

trời, tại các hộ gia đình, tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; an toàn và tiết 

kiệm điện sản xuất trong các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh.  

 Kiểm tra, rà soát toàn bộ các hệ thống điện, đường dây, các cột điện cao thế, 

hạ thế, các thiết bị điện, các điểm đấu nối, các đường dây hạ thế trong dân, các 

đoạn đấu nối từ công tơ điện vào đến từng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp để 

tránh các tai nạn liên quan đến sử dụng điện, đặc biệt trong mùa mưa bão. 

 2. Các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và công nhân lao động cần 

tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, 

an toàn giao thông. Đồng thời kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ, nói “không” 

với rủi ro mất an toàn, thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. 

 Tăng cường thanh tra, kiểm tra độ an toàn các công trình xây dựng, công 

trình kiến trúc, cột ăng ten, nhà xưởng (đặc biệt là nhà xưởng được xây dựng ngoài 

khu công nghiệp, nhà xưởng trong các khu dân cư, xây dựng không phép, xây 

dựng đã lâu nhưng chưa được kiểm tra chất lượng định kỳ,…), kiên quyết dừng 



 

hoạt động, yêu cầu tháo dỡ hoặc đình chỉ hoạt động các công trình không đảm bảo 

chất lượng, có nguy cơ cao làm ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến tính mạng, tài sản, 

cuộc sống của người dân,… 

 3. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và tuyên truyền vê công tác đảm 

bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, đặc biệt là công tác bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em; chỉ đạo thực hiện quyết liệt phòng, chống tai nạn thương tích, đặc 

biệt là phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, các tai nạn trong mùa mưa bão 

(như mưa bão, lốc xoáy, cây đổ, điện giật, lũ cuốn,…), công tác phòng chống của 

người dân trong thời tiết nắng nóng cao như hiện nay (từ việc xây dựng chương 

trình kế hoạch tuyên truyền đến tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát cụ thể,…). 

 4. Chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời với mọi diễn biến phức tạp của 

thời tiết, cần tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình 

xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa trên địa bàn. Đặc biệt 

các công trình thuỷ lợi, xây dựng; rà soát phương án ứng phó thiên tai, tình huống 

khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập. Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả của 

các bộ phận ứng trực với các tình huống xấu xảy ra tại địa bàn từng xã, thị trấn. 

 5. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, 

thường xuyên đưa các thông tin cần thiết để tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo 

người dân tuân thủ các quy định, biết cách phòng tránh các nguy cơ có thể xảy ra 

gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. 

 Bổ sung các chương trình tuyên truyền giáo dục về an toàn điện, phòng 

chống đuối nước, phòng chống tai nạn, sét đánh, tai nạn giao thông, an toàn sản 

xuất, an toàn trong màu mưa bão,.. vào các bản tin, các  nội dung sinh hoạt chi bộ, 

các tổ chức đoàn thể, các chương trình ngoại khoá của trường học,… 

 6. Giao Hội doanh nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai 

đến 100% các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thuộc lĩnh 

vực phụ trách, quản lý. 

 UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể huyện; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện; Giám đốc các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai 

thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của 

người dân trên địa bàn, lĩnh vực do đơn vị được giao phụ trách, quản lý./. 

 

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện; 

- Văn phòng HĐND & UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT - TT huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Minh Thể 
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