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Số:               /CĐ-PCQN Quảng Ninh, ngày 13 tháng 10 năm 2021

ĐIỆN KHẨN
Về việc triển khai phòng, chống bão số 8

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 
VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH điện:

Các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc

Bão số 8 (Kompasu) có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh, Ban chỉ huy 
PCTT&TKCN Công ty yêu cầu, các Phòng, Ban, đơn vị triển khai các nội dung sau:

1. Ngừng mọi công việc có cắt điện trên lưới, hoàn trả kết cấu lưới điện cơ bản; 
chằng buộc, che chắn các thiết bị điện ngoài trời có nguy cơ bị ướt; kiểm tra đóng kín cửa 
phòng vận hành, phòng trực, phòng thiết bị; thu dọn mặt bằng, che mưa, tránh ngập úng 
cho thiết bị, vật tư, các công trình xây dựng đang thực hiện.

2. Chuyển chế độ của BCH PCTT&TKCN cơ sở sang chế độ thường trực; báo cáo 
ngay bằng hình ảnh, video tình hình thời tiết khu vực, tình hình trực của BCH về zalo 
“BLĐ với các trưởng đơn vị”.

3. Chủ động liên hệ với BCH PCTT&TKCN địa phương nắm bắt tình hình, diễn biến 
của Bão, các chỉ đạo của địa phương; sẵn sàng đáp ứng và đề nghị hỗ trợ từ địa phương.

4. Thông báo và huy động 100% lực lượng ứng trực phòng, chống thiên tai.
5. Khi bão ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương, báo cáo ngay các diễn biến bất thường; 

báo cáo hàng giờ tình hình thời tiết khu vực, tình hình cấp điện cho các phụ tải quan trọng.
6. Mọi di chuyển trong mưa, bão, phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối mới 

được thực hiện. 
Yêu cầu các Phòng, Ban, đơn vị triển khai thực hiện ngay./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, AT.

KT. TRƯỞNG BAN
BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN

PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Chấn
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