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CÔNG ĐIỆN 
Về việc chuẩn bị phòng, chống Bão số 8 (Kompasu)

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

Sáng hôm nay 12/10/2021 Bão Kompasu đã vào biển Đông, trở thành Bão 
số 8.  Đây là cơn Bão mạnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-
11 (90-120km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở 
lên khoảng 220km tính từ tâm bão; bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi 
giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh thêm. Để chủ động ứng phó với Bão 
số 8, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn về người, tài sản 
Nhà nước; Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Công điện 
số 271/CĐ-EVNNPC, ngày 11-10-2021; Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty 
yêu cầu, các Phòng, Ban, đơn vị triển khai nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty về công tác 
phòng chống bão số 8 tại Công điện nêu trên (gửi kèm);

2. Kiểm tra, rà soát tổng thể lưới điện, công trình điện, công trình kiến trúc, 
nhà xưởng, kho tàng có thể bị ảnh hưởng do mưa bão, để có biện pháp phòng 
chống phù hợp, giảm thiểu thiệt hại. Trong đó lưu ý các điểm xung yếu nguy cơ 
sạt lở cao, các vị trí cột vượt biển, vượt sông, đồi núi khoảng cách lớn, chịu tải 
trọng cao, các vị trí nguy cơ ngập úng;

3. Các Điện lực, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Ninh tăng 
cường đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng đến lưới điện, ngập úng 
trạm điện 110kV, tủ điện, trạm điện phân phối; lưu ý các biện pháp đảm bảo an 
toàn cho con người, thiết bị, phương tiện khi tham gia phòng chống thiên tai; 
Các đơn vị có phương án đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm địa phương phục 
vụ tiêu úng và đảm bảo cấp điện cho các phụ tải quan trọng;

4. Khi thực hiện công tác PCTT&TKCN phải thực hiện các biện pháp đảm 
bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; Thực hiện phòng chống dịch 
theo khuyến cáo của Bộ Y tế và quy định của địa phương;

5. Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền 
an toàn điện, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp tới nhân dân, các cơ 
quan, đơn vị; thực hiện chặt tỉa cây trong ngoài hành lang có khả năng ảnh 
hưởng đến lưới điện, công trình điện. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 
phương, các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền về phòng chống tai nạn 
điện trong cộng đồng dân cư tại các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai;



6. Yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, thông 
tin liên lạc, hậu cần…theo phương châm “Bốn tại chỗ”. Bố trí trực bão Ban Chỉ 
huy PCTT&TKCN đơn vị, Đội xung kích khi có yêu cầu;

7. Phòng Kế hoạch và Vật tư, Quản lý đầu tư, Ban quản lý dự án đôn đốc 
các nhà thầu khẩn trương thi công trình, hoàn trả phương thức vận hành lưới 
điện theo yêu cầu của Trung tâm điều khiển xa. Các nhà thầu thực hiện tốt công 
tác phòng chống bão, bảo vệ tài sản, người lao động trên công trường;

8. Phòng công nghệ thông tin kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin liên lạc, 
các đường truyền của Công ty, Tổng công ty, đảm bảo thông tin thông suốt phục 
vụ điều hành phòng chống thiên tai và công tác sản xuất kinh doanh;

9. Các Phòng, Ban, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biễn cơn Bão số 8 trên 
các phương tiện thông tin đại chúng; căn cứ tình hình thời tiết tại địa phương 
chủ động ngừng công việc có kế hoạch; thông báo và huy động lực lượng ứng 
trực sẵn sàng ứng phó thiên tai. 

10. Các đơn vị cập nhật tình hình thiên tai, báo cáo đủ, đúng thông tin trên 
Website: phongchongthientai.evn.com.vn/ theo quy định của Tập đoàn;

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai./.

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

KT.TB BCH PCTT&TKCN
PHÓ GIÁM ĐỐC

               

Phạm Đình Chấn
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