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CHỈ THỊ
Về công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, El Nino năm 
2019 có cường độ yếu và không kéo dài, dự báo số lượng bão và Áp thấp nhiệt 
đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất 
liền nước ta trong năm 2019 có khả năng tương đương hoặc ít hơn so với trung 
bình nhiều năm (TBNN). Mùa bão năm 2019 trên khu vực Biển Đông có xu 
hướng hoạt động muộn hơn so với TBNN. Nhiệt độ trung bình từ tháng 3-
8/2019 trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ 
khoảng 0,5-10C. Nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như 
dông, sét, lốc, mưa đá, đặc biệt là thời kỳ giao mùa trong tháng 4 và tháng 
5/2019 trên phạm vi toàn quốc.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức 
thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, 
đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn đập, hồ chứa, góp phần  đảm bảo an 
toàn cho hạ du, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện các 
nội dung sau:

I. Yêu cầu chung
1. Thực hiện nghiêm quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực 

quốc gia Việt Nam về công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
(PCTT&TKCN) ban hành kèm Quyết định số 1428/QĐ-EVN ngày 22/11/2018.
2. Báo cáo về Ban chỉ huy PCTT&TKCN EVN trước ngày 10/5/2019 những tồn 
tại do ảnh hưởng của thiên tai năm 2018, các năm trước (nếu có) và kế hoạch, 
giải pháp khắc phục trước mùa mưa lũ năm 2019.

3. Đánh giá các rủi ro do những hình thái thiên tai tác động, đề ra các giải 
pháp phù hợp, đảm bảo an toàn; tổ chức khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai 
gây ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, an toàn cho công trình, thiết bị.

4. Lập phương án cho hệ thống mạng viễn thông và công nghệ thông tin 
của đơn vị (rà soát, tổ chức hệ thống cáp quang, nguồn, thiết bị tối ưu; chuẩn bị 
các bộ đàm phát sóng VHF/UHF cự ly phù hợp với khu vực quản lý; sử dụng 
các thuê bao thoại của nhiều nhà cung cấp viễn thông khác nhau; có phương án 
dự phòng vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin) đảm bảo thông tin, 
liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. 
5. Liên tục cập nhật các thông tin liên quan đến công tác PCTT&TKCN lên 
trang web phongchongthientai.evn.com.vn theo hướng dẫn của Ban chỉ huy 
PCTT&TKCN EVN và Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin, 
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đặc biệt là danh sách BCH PCTT&TKCN và các hồ sơ liên quan đến công tác 
PCTT&TKCN của các đơn vị cấp II, cấp III, hoàn thành trước ngày 10/5/2019. 
Khi có các ảnh hưởng, sự cố do thiên tai bất thường gây ra, cần gửi ngay thông 
tin sơ bộ qua email cho Ủy viên thường trực BCH PCTT&TKCN EVN.

6. Rà soát, hoàn thiện, ký kết Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong 01 
Tổng công ty, giữa các Tổng công ty, giữa các đơn vị trực thuộc EVN với các 
Tổng công ty đóng trên địa bàn hoặc khu vực để phối hợp kịp thời trong tình 
huống thiên tai xảy ra, hoàn thành trong tháng 5/2019.

7. Tổ chức diễn tập công tác PCTT&TKCN, lưu ý công tác phối hợp, huy 
động lực lượng của các đơn vị trên địa bàn và địa bàn lân cận.

8. Xây dựng chương trình kiểm tra công tác PCTT&TKCN của các đơn vị 
thành viên; hoàn thành công tác kiểm tra trước ngày 10/5/2019 đối với khu vực 
miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) và khu vực Tây Nguyên, hoàn thành trước ngày 
10/6/2019 đối với khu vực miền Trung, miền Nam (từ Quảng Bình trở vào).

II. Yêu cầu cụ thể
1. Các Công ty Thủy điện 
a) Thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, trong đó lưu ý 
công tác kiểm tra, đánh giá an toàn đập trước mùa mưa bão, cập nhật bổ sung 
phương án ứng phó thiên tai, xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn 
cấp.

b) Rà soát quy chế phối hợp với địa phương, chủ động phổ biến các 
Phương án phòng chống thiên tai với các cơ quan chức năng ở địa phương.

c) Chủ động đề xuất, tham mưu cho các BCH PCTT&TKCN địa phương 
trong công tác điều hành xả lũ hồ chứa.
d) Lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ phù hợp với 
tình hình thực tế tại địa phương.

e) Chuẩn bị kịch bản xả lũ thiết kế của hồ chứa để đảm bảo an toàn cho 
công trình.

2. Các Tổng công ty Phát điện (EVNGENCO)
a) Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra đơn vị thuộc EVNGENCO trước mùa mưa 

bão; yêu cầu các Công ty Thủy điện thực hiện nghiêm các nội dung tại Mục II.1.
b) Trong mùa mưa bão, các Tổng công ty phải tăng cường theo dõi thường 
xuyên, kiểm tra, chỉ đạo các Công ty Thủy điện tuân thủ các quy định trong 
công tác vận hành xả lũ hồ chứa, đồng thời chủ động cung cấp thông tin kịp thời 
cho các cơ quan truyền thông khi xả lũ hồ chứa. 

c) Tăng cường công tác kiểm tra đối với bãi thải xỉ, kho than đảm bảo an 
toàn trong mùa mưa bão và đảm bảo môi trường trong mùa nắng nóng, gió lốc.

3. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia 
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a) Tăng cường các giải pháp nhằm vận hành an toàn các đường dây 220kV, 
500kV, đặc biệt là đường dây 500kV Bắc - Nam.

b) Chỉ đạo giải quyết các vi phạm hành lang an toàn toàn lưới điện cao áp. 
Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về an toàn điện trong mùa mưa bão 
cho nhân dân.

c) Rà soát các vật tư dự phòng, lập các phương án vận chuyển dự phòng. 
Tổ chức diễn tập các tình huống trong phòng chống thiên tai, lưu ý tình huống bị 
ngập lụt, úng, địa bàn bị chia cắt và các tình huống đối với trung tâm điều khiển 
xa và trạm biến áp không người trực. 

d) Đánh giá lại nguy cơ ngập úng của các trạm biến áp 220, 500kV, xây 
dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, chi tiết đối với từ trạm.

e) Khi có bão đổ bộ, cần tổ chức tái lập ca trực đối với các trạm biến áp 
không người trực.

4. Các Tổng công ty Điện lực
a) Tổng kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị, 

móng và cột điện, đường dây, trạm điện (đặc biệt là tại các địa bàn xung yếu, 
các cột điện ở triền dốc, bờ sông, các đường dây mới đưa vào vận hành...), đảm 
bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa bão.

b) Tổ chức diễn tập các tình huống trong phòng chống thiên tai, lưu ý tình 
huống bị ngập lụt, úng, địa bàn bị chia cắt và các tình huống xử lý đối các trung 
tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực. 

c) Chỉ đạo các đơn vị thành viên lập các đội xung kích, sẵn sàng huy động 
tham gia khắc phục hậu quả sau thiên tai khi Ban chỉ huy các cấp có yêu cầu, bao 
gồm: danh sách các thành viên, các phương tiện, dụng cụ.

d) Đánh giá lại nguy cơ ngập úng của các trạm biến áp 110, 220kV, xây 
dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, chi tiết đối với từ trạm.

e) Khi có bão đổ bộ, cần tổ chức tái lập ca trực đối với các trạm biến áp 
không người trực.

g) Yêu cầu các công ty thủy điện thực hiện nghiêm các nội dung tại Mục 
II.1.

5. Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia
Xây dựng phương án và tổ chức diễn tập xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia 

ứng với sự cố điển hình do ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là tình huống mất 
hệ thống SCADA và hệ thông thông tin liên lạc, báo cáo Tập đoàn trước ngày 
15/5/2019.

6. Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin
a) Lập phương án cho hệ thống mạng viễn thông và công nghệ thông tin 

của Tập đoàn, đảm bảo dự phòng vật tư, thiết bị cho các kênh truyền thông suốt 
phục vụ công tác điều độ hệ thống điện, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
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b) Cử lực lượng chuyên trách vận hành các trang thông tin phục vụ công 
tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của EVN gồm Website: 
hochuathuydien.evn.com.vn; phongchongthientai.evn.com.vn hoạt động tốt 
trong mọi tình huống.

c) Phối hợp với Thường trực BCH PCTT&TKCN EVN hoàn thiện các 
tiện ích của trang Web phục vụ công tác PCTT&TKCN của Tập đoàn, bao gồm 
nhưng không giới hạn danh sách BCH PCTT&TKCN, các hồ sơ liên quan đến 
công tác PCTT&TKCN của các đơn vị cấp II, cấp III, hoàn thành trước ngày 
27/4/2019.

8. Công đoàn Điện lực Việt Nam
Đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Công đoàn các cấp phối 

hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác PCTT&TKCN, đảm bảo sức khỏe, an 
toàn cho lực lượng CBCNV tham gia khắc phục hậu quả của thiên tai, đồng thời 
quan tâm chăm lo, hỗ trợ kịp thời các gia đình CBCNV bị thiệt hại do thiên tai 
gây ra.  

9. Các Ban của Tập đoàn
a) Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin
Chủ trì cùng Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin làm việc 

với Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) trước ngày 01/5/2019 để rà soát, 
kiểm tra cụ thể và ký biên bản kiểm tra về đảm bảo thông tin liên lạc cho từng 
đơn vị trong hệ thống điện đang thuê của Viettel và yêu cầu xử lý ngay các tồn 
tại (nếu có); yêu cầu Viettel lập phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ 
điều hành hệ thống điện ứng phó với mọi tình huống trong mùa mưa bão.

Chỉ đạo Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin rà soát, xem 
xét thuê thêm kênh truyền tại một số khu vực có nguy cơ bị mất liên lạc phục vụ 
điều hành hệ thống điện.

b) Ban Quan hệ cộng đồng và Trung tâm Thông tin Điện lực
- Bám sát và đưa tin về hoạt động PCTT&TKCN của Tập đoàn và các đơn 

vị.
- Chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin xả lũ hồ chứa, ảnh hưởng 

của thiên tai đến cung ứng điện và quá trình khắc phục để cung cấp điện trở lại ở 
các khu vực bị thiên tai, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông Trung 
ương và địa phương trong công tác PCTT&TKCN.

c) Văn phòng Tập đoàn
Xây dựng phương án PCTT&TKCN của Tòa nhà 11 Cửa Bắc - Ba Đình và 

kho lưu trữ hồ sơ tại Sóc Sơn. 
d) Các Ban: An toàn, Kỹ thuật - Sản xuất, Kinh doanh, Viễn thông và Công 

nghệ thông tin, Quản lý xây dựng
- Trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục sự cố thiên tai của các 

đơn vị thuộc EVN.

http://hochuathuydien.evn.com.vn/
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- Thực hiện kiểm tra công tác PCTT&TKCN của các đơn vị theo phân 
công của BCH PCTT&TKCN Tập đoàn, gửi kết quả kiểm tra về Thường trực 
BCH PCTT&TKCN Tập đoàn để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban PCTT&TKCN.

- Tổng hợp các ảnh hưởng của thiên tai đến hệ thống điện thuộc EVN, báo 
cáo lãnh đạo Tập đoàn và các cơ quan quản lý nhà nước.  

e) Kế hoạch kiểm tra
- Lịch kiểm tra của Tập đoàn tại các đơn vị trực thuộc:
+ Trước ngày 10/5/2019: các đơn vị miền Bắc và Tây Nguyên.
+ Trước ngày 10/6/2019: các đơn vị miền Nam.
- Lịch kiểm tra của Tập đoàn tại các Tổng công ty:
+ Từ 10/5 - 30/5/2019: EVNGENCO1, EVNNPT, EVNNPC, EVNHANOI.

+ Từ 10/6 - 30/6/2019: EVNGENCO2, EVNGENCO3, EVNCPC, EVNSPC, 
EVNHCMC.

Phụ lục danh bạ điện thoại các Ban Chỉ huy PCTT&TKCN đính kèm theo.
Lưu ý: Chương trình kiểm tra đơn vị cấp II có thể kết hợp nội dung khác; 
chương trình kiểm tra đơn vị cấp III có thể kết hợp nội dung khác và tại nhiều 
đơn vị thuộc các đơn vị cấp II trong cùng một khu vực.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (hard-copy);
- HĐTV (e-copy);
- TGĐ (e-copy);
- Các PTGĐ (e-copy);
- Công đoàn ĐLVN (e-copy);
- Các đơn vị thành viên (e-copy);
- Các Ban: KT-SX, KD, QLXD, VT&CNTT,
  KH, TC&NS, QHCĐ, VP (e-copy);
- Lưu: VT, AT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

                          

Ngô Sơn Hải



PHỤ LỤC: DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN                                    
                                                   

1. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương    
ĐT: 024.22218320;  Fax: 024.22218321; 
Email: CucATMT@moit.gov.vn; PCLB_BCT@moit.gov.vn 

TT Họ và tên, chức vụ ĐT di động ĐT cơ quan
1 Ô. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng - Trưởng Ban chỉ huy 0939986688

2 Ô. Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng - Phó Trưởng ban 
thường trực 0913597331 024.22202218

3 Ô. Trần Văn Lượng - Cục trưởng - Phó Trưởng ban 0918880789 024.22218315

4 Ô. Tô Xuân Bảo - Phó Cục trưởng - Ủy viên - Chánh 
Văn phòng thường trực PCTT&TKCN BCT 0913542867 024.22202518

5 Ô. Nguyễn Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Công tác 
phía Nam, Ủy viên 0907999911 028.38299220 

Máy lẻ 104

6
Ô. Trần Hữu Thiêm, Trưởng phòng An toàn Điện - Cục 
Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Phó 
Chánh Văn phòng thường trực

0987714688 024.22218311

2. Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
ĐT: 024.66946396; Fax: 024.66946394
Email: banantoan@evn.com.vn

TT Họ và tên, chức vụ ĐT di động ĐT cơ quan
1 Ô. Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban 0966551968 024.6694 6189

2 Ô. Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt 
Nam - Phó Trưởng Ban 0913557105 024.669 46555

3 Ô. Phạm Hồng Long - Trưởng Ban An toàn - Ủy viên 
Thường trực 0966861111 024.669 46034

4 Ô. Nguyễn Hải Hà - Trưởng Ban Kỹ thuật - Sản xuất
- Ủy viên 0966266266 024.669 46264

5 Ô. Lê Quang Long  - Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự - 
Ủy viên 0966333999 024.669 46064

6 Ô.  Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Kế hoạch - Ủy viên 0966009889 024.669 46492

7 Ô. Ninh Viết Định - Trưởng Ban Quản lý xây dựng - Ủy 
viên 0966239065 024.669 46571

8 Ô. Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng Ban Kinh doanh - Ủy 
viên 0962078888 024.669 46350

9 Ô. Nguyễn Xuân Tuấn - Trưởng Ban Viễn thông và Công 
nghệ thông tin - Ủy viên 0962005909 024.669 46308

10 Ô. Trịnh Mai Phương - Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng - 
Ủy viên 0966889779 024.669 46699

11 Ô. Trần Phú Thái - Chánh Văn phòng - Ủy viên 0966666679 024.669 46689

12 Ô. Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ 
thống điện Quốc gia - Ủy viên 0913215646 024.39276178

13 Ô. Phạm Dương Minh - Giám đốc Công ty Viễn thông 
điện lực và Công nghệ thông tin - Ủy viên 0963222155 024.669 46988

14 Bà Trương Thị Bảo Ngọc - Giám đốc Trung tâm Thông 
tin điện lực - Ủy viên 0985330066 024.22123944

024.669 46747
15 Ô. Nguyễn Hồng Thạch - Ban An toàn - Thường trực 0915723337 024.669 46396
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