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         TẬP ĐOÀN 
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
ĐIỆN: 

 - Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1, 2; 
 - Các Tổng công ty Điện lực: miền Bắc, miền Trung; 
 - Các Tổng công ty Phát điện 1, 2 và 3; 

- Các Công ty thủy điện: Bản Vẽ, Quảng Trị, Sông Tranh, An Khê - 
Kanăk, Ialy, Công ty phát triển thuỷ điện Sê San; 

 - Các Công ty Cổ phần thủy điện: A Vương, Sông Ba Hạ, Vĩnh Sơn – 
                       Sông Hinh; 
 - Các Ban Quản lý dự án thủy điện: Sông Bung 2, Sông Bung 4;  
 - Các Trung tâm Điều độ HTĐ: Quốc gia, miền Bắc và miền Trung. 

Số: 3722/EVN-AT, ngày 29 tháng 9 năm 2013 

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện số: 1554/CĐ-TTg ngày 29/9/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc chỉ đạo đối phó với Cơn bão số 10 - Wutip (bản chụp kèm 
theo),  Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị: 

1) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện số: 69/CĐ-TW ngày 27/9/2013 của 
Ban Chỉ đạo phòng chống lụt, bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và 
Điện số: 3715/EVN-AT ngày 27/9/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển 
khai phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình 
và an toàn cho nhân dân. 

2) Yêu cầu các Công ty thủy điện thực hiện nghiêm quy trình điều tiết đơn hồ và 
liên hồ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình và hạ du. 

3) Các Tổng Công ty Điện lực tổ chức lực lượng ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng vật 
tư, nhân lực để khắc phục nhanh nhất hậu quả do mưa, bão, lũ gây ra, đảm bảo an toàn 
điện cho cán bộ công nhân viên và nhân dân, báo cáo thường xuyên tình hình cung cấp 
điện trên địa bàn cho chính quyền và Ban chỉ huy PCLB các địa phương. 

4) Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia bảo đảm vận hành an toàn hệ thống 
truyền tải điện, nhất là đường dây 500 kV Bắc - Nam, tổ chức ứng trực ở các nơi xung 
yếu nhằm xử lý nhanh nhất các sự cố xảy ra với hệ thống truyền tải điện. 

5) Cơn bão số 10 là một cơn bão rất mạnh, có khả năng gây thiệt hại lớn về người, 
công trình và vận hành an toàn lưới điện, do đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu 
các đơn vị trực thuộc nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão chủ động bám sát tình 
hình để kịp thời đối phó với các tình huống xấu do bão gây ra. 

6) Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, tăng cường kiểm tra công tác 
chuẩn bị phòng, chống mưa, bão, lũ và hậu quả của cơn bão số 10, báo cáo các nội 
dung liên quan về Ban chỉ huy PCLB Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào 8h và 15h hàng 
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ngày (Fax: 0422201332, email: banantoan@evn.com.vn, giangdn@evn.com.vn, 
quangnt_at @evn.com.vn)./. 

 
 Nơi nhận:  

- Như trên; 
- BCĐ PCLB Trung ương (để b/c); 
- BCH PCLB Bộ Công Thương (để b/c); 
- Tổng Giám đốc (để b/c); 
- Các Ban: KT-SX, KD, QLXD,  
                 VT&CNTT, QHCĐ; 
- Lưu: VP, AT.  
 


