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                                 Kính gửi: 

                                                 - UBND huyện Thanh Oai    

                                                 - UBND các xã, Thị trấn 
 

Căn cứ Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành Luật Điện lực về An toàn Điện; 

Căn cứ vào công văn số 250/EVN HANOI-B12 ngày 09/01/2018 của Tổng 

Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, tuyên 

truyền an toàn thiết bị lưới điện, ATLĐ, PCCN phục vụ Tết Nguyên đán Mậu 

Tuất năm 2018; 

Căn cứ vào tình trạng vận hành thực tế lưới điện;  

Công ty Điện lực Thanh Oai đề nghị UBND huyện, các xã, thị trấn tuyên 
truyền trên hệ thống loa đài (đài truyền thanh huyện, đài phát thanh các xã, thị 
trấn) theo chủ đề sau: 

1. Thông báo về “Sử dụng điện an toàn tiết kiệm và PCCC trong nhân dân”. 
2. Thông báo của EVN HANOI về “An toàn công trình lưới điện cao áp”. 
3. Thông báo của Công ty Điện lực Thanh Oai về “An toàn công trình lưới 

điện cao áp”. 
4. Thông báo phổ biến một số điều của Nghị định số: 14/2014/NĐ-CP ngày 

26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. 
(có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Trân trọng cảm ơn ! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ (để b/c); 
- Các đơn vị (để t/h); 
- Lưu: VT, P04. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hải 
 



 
 

SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN TIẾT KIỆM VÀ PCCN 
TRONG NHÂN DÂN 

 

Để đề phòng tai nạn điện và PCCN đối với việc sử dụng điện trong nhân dân, Tổng 
công ty Điện lực Thành phố Hà Nội xin khuyến cáo một số điều cần thiết như sau : 

- Dùng dây dẫn điện có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, tiết diện dây phù hợp với 
công suất sử dụng để tránh bị quá tải gây sự cố đứt hoặc làm chập cháy, dẫn đến tai 
nạn, cháy nhà. 

- Cầu dao, cầu chì, áp-tô-mát, công tắc, ổ cắm trong gia đình nên dùng loại đảm bảo 
chất lượng, xuất xứ rõ ràng, lắp đặt ở nơi khô ráo, nên đặt ở vị trí cao hơn nền nhà 
1m40 để an toàn cho trẻ nhỏ và tránh khả năng ngập nước. 

- Chỉ được sửa chữa điện trong nhà sau khi đã cắt nguồn điện. Những mối nối giữa hai 
dây dẫn phải nối chắc chắn, băng cách điện kỹ để tránh bị nước và hơi ẩm xâm thực 
gây rò điện . 

- Khi lắp đặt dụng cụ, máy móc sử dụng điện phải thực hiện đúng hướng dẫn của nhà 
chế tạo, lưu ý phải nối đất an toàn cho vỏ thiết bị máy bơm nước, bình nước nóng lạnh 
dùng điện, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp điện... v..v… 

- Cắt ngay nguồn điện khi mạng điện của gia đình có nguy cơ bị ngập nước do úng, lụt 
. Không chạm đến bất kỳ dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền nhà. 

- Khi có người bị điện hạ áp giật, phải nhanh chóng cắt cầu dao, cầu chì, áp tô mát gần 
nhất.  Phải hô to để mọi người đến trợ giúp 

- Trường hợp chưa cắt được điện thực hiện ngay như sau 

  Dùng sào tre hay gỗ khô gạt dây điện ra khỏi nạn nhân. Đứng trên bàn (bằng gỗ) túm 
quần áo khô của nạn nhân để kéo ra khỏi nguồn điện hoặc dùng dao búa có cán gỗ, 
chặt đứt dây điện. Tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào nạn nhân khi chưa tách 
nguồn điện. Tránh xa những dây điện bị đứt rơi xuống đất. 

- Khi  phát hiện: Dây tải điện bị đứt, cây cối đổ vào đường dây, trạm điện, cột điện bị 
đổ, vỡ sứ, phóng điện, trạm điện bị ngập nước, cần báo ngay cho Tổng công ty Điện 
lực Thành phố Hà Nội (số điện thoại 19001288 hoặc 024.2222 2000), hoặc Chính 
quyền, Công an địa phương, đơn vị quản lý điện gần nhất để xử lý cắt điện. 

- Khi phát hiện thấy có người bị điện giật hoặc có cháy xảy ra cần khẩn trương tách 
nạn nhân ra khỏi nguồn điện và nhanh chóng cứu chữa người bị nạn đồng thời gọi điện 
thoại cấp cứu 115 hoặc lực lượng cứu hỏa 114. 

Kính chúc Quý khách hàng sử dụng điện An toàn, tiết kiệm 

và một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG ! 



THÔNG BÁO 
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ AN TOÀN 

CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP 
 

 Để đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, an toàn phục vụ nhân dân Thủ đô vui 

xuân đón Tết cổ truyền Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 và các dịp lễ hội, hoặc khai trương công 

sở, cửa hàng, cửa hiệu, gia đình tổ chức cưới, hỏi, khánh thành nhà;  Tổng Công ty Điện lực 

thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị nhân dân và các tổ chức cơ quan: 

        1/ Không bắn các loại pháo giấy có dây tráng kim loại gần đường dây thiết bị lưới điện 

và trạm điện. 

2/ Không thả đèn trời tại khu vực có đường dây thiết bị lưới điện và trạm điện.Không 

thả diều, không chơi các loại đồ chơi đĩa bay tại khu vực có đường dây thiết bị lưới điện và 

trạm điện.  

3/ Không lạm dụng cột điện, trạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh 

khác, để tránh sự nguy hiểm nếu có sự cố lưới điện. 

4/ Sử dụng điện tiết kiệm bằng cách tắt bớt những thiết bị điện không cần thiết. Không 

sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện đồng thời đề phòng các 

nguy cơ gây cháy nổ lưới điện trong gia đình, trạm điện và khu dân cư. 

* Đề phòng và cẩn thận tàn lửa khi dùng máy hàn điện, hàn hơi. 

5/ Không làm các việc vi phạm khoảng cách an toàn đến đường dây thiết bị lưới điện, dẫn 

đến nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng. 

6/ Nếu khách hàng nào bắn pháo giấy có dây tráng kim loại, thả diều, thả đèn trời, chơi 

các loại đồ chơi đĩa bay, lạm đụng cột hay trạm điện kinh doanh hoặc có việc làm gây sự cố 

lưới điện sẽ bị xử lý theo Luật Điện lực. 

Khi có sự cố mất điện hoặc bất thường trên lưới điện, xin quý khách hàng gọi về số máy điện thoại 

: 1900 1288 hoặc (024) 2222 2000. 

         Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng.

  

Kính chúc Quý khách hàng sử dụng điện An toàn, tiết kiệm 

và một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG ! 



 
 

THÔNG BÁO 
CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI  

 
 Để đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, an toàn phục vụ nhân dân Thủ đô vui xuân 

đón Tết cổ truyền Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 và các dịp lễ hội, hoặc khai trương công sở, cửa 

hàng, cửa hiệu, gia đình tổ chức cưới, hỏi, khánh thành nhà; Công ty Điện lực…..(hoặc Công ty 

lưới điện cao thế TP Hà Nội) trân trọng đề nghị nhân dân và các tổ chức cơ quan: 

        1/ Không bắn các loại pháo giấy có dây tráng kim loại gần đường dây thiết bị lưới điện 

và trạm điện. 

2/ Không thả đèn trời tại khu vực có đường dây thiết bị lưới điện và trạm điện.Không 

thả diều, không chơi các loại đồ chơi đĩa bay tại khu vực có đường dây thiết bị lưới điện và 

trạm điện.  

3/ Không lạm dụng cột điện, trạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh 

khác, để tránh sự nguy hiểm nếu có sự cố lưới điện. 

4/ Sử dụng điện tiết kiệm bằng cách tắt bớt những thiết bị điện không cần thiết. Không 

sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện đồng thời đề phòng các 

nguy cơ gây cháy nổ lưới điện trong gia đình, trạm điện và khu dân cư. 

* Đề phòng và cẩn thận tàn lửa khi dùng máy hàn điện, hàn hơi. 

5/ Không làm các việc vi phạm khoảng cách an toàn đến đường dây thiết bị lưới điện, dẫn 

đến nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng. 

6/ Nếu khách hàng nào bắn pháo giấy có dây tráng kim loại, thả diều, thả đèn trời, chơi 

các loại đồ chơi đĩa bay hoặc có việc làm gây sự cố lưới điện sẽ bị xử lý theo Luật Điện lực. 

Khi có sự cố mất điện hoặc bất thường trên lưới điện, xin quý khách hàng gọi về số máy 

điện thoại :  024 33871661 (Điều độ Công ty điện lực Thanh Oai) 

Công ty Điện lực Thanh Oai thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội xin chân 

thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng. 

 

Kính chúc Quý khách hàng sử dụng điện An toàn, tiết kiệm 

và một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG ! 
 

 



 

THÔNG BÁO 
Phổ biến một số điều của  Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014  

quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. 
 

Điều 11. Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không 
1. Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không được quy định như sau: 
a) Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm 
này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp; 
b) Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường 
dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây 
ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau: 

Điện áp 

Đến 22 kV 35 kV 110 kV 220 kV 500 kV 

Dây bọc Dây trần Dây bọc Dây trần 
Dây 
trần 

Dây 
trần 

Dây 
trần 

Khoảng 
cách 

1,0 m 2,0 m 1,5 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 7,0 m 

c) Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình 
cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng sau: 

Điện áp Đến 35 kV 110 kV 220 kV 500 kV 

Khoảng cách 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 

2. Hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không 
được giới hạn về các phía là 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng. 
Điều 15. Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện 
1. Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện được quy định như sau: 
a) Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ được giới 
hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận mang điện 
gần nhất của trạm điện theo quy định trong bảng sau: 

Điện áp Đến 22 kV 35 kV 

Khoảng cách 2,0 m 3,0 m 

b) Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, hành lang bảo vệ được giới 
hạn đến điểm ngoài cùng của móng, kè bảo vệ tường hoặc hàng rào; chiều cao hành lang 
được tính từ đáy móng sâu nhất của công trình trạm điện đến điểm cao nhất của trạm điện 
cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 
11 của Nghị định này; 
c) Đối với các trạm biến áp, trạm phân phối điện hợp bộ, có vỏ bằng kim loại thì hành 
lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài của phần vỏ kim loại. 
2. Nhà và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm điện phải đảm bảo không làm 
hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của trạm điện; không xâm phạm đường ra vào trạm điện; đường cấp 
thoát nước của trạm điện, hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm và đường dây dẫn điện trên 
không; không làm cản trở hệ thống thông gió của trạm điện; không để cho nước thải xâm nhập làm 
hư hỏng công trình điện. 
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