TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5169/CĐ-EVN
Số:
/CĐ-EVN

Hà Nội,
07 7năm
2020
Hà
Nội, ngày
ngày31 tháng
tháng
năm
2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG ĐIỆN
Về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, động đất
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
Tập đoàn Điện lực Việt Nam điện:
- Các Công ty thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Huội Quảng –
Bản Chát;
- Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN; các Ban QLDA Điện 1, 2;
- Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3;
Các công ty thủy điện: Bản Vẽ, Sông Tranh, CP Phát triển Điện lực Việt
Nam, Trung Sơn, Quảng Trị, A Vương, Sông Bung, Sông Ba Hạ, Vĩnh
Sơn – Sông Hinh, Thác Bà;
Các nhà máy nhiệt điện: Quảng Ninh, Mông Dương, Uông Bí, Phả Lại,
Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Nghi Sơn, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia/ các công ty Truyền tải điện 1, 2, 3,
Ban QLDA điện;
- Các Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, thành phố
Hà Nội/ các công ty điện lực, dịch vụ sửa chữa, các đơn vị thành viên
khác;
- Các Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia/ miền Bắc, miền Trung;
- Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin;
- Trung tâm Thông tin Điện lực.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, một vùng áp thấp
đang hoạt động ở vào khoảng 15,7-16,7 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông,
cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ
tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên
thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Đầu tháng
8/2020, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cũng nhận định có khả năng xảy ra
mưa to đến rất to trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Ngoài ra, trong các ngày 27, 28/7/2020 trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh
Sơn La đã liên tiếp xảy ra 16 trận động đất và dư chấn động đất với độ lớn M =
2.6 đến 5.3, gây thiệt hại đáng kể về nhà ở và cơ sở hạ tầng tại một số địa
phương.
Để chủ động ứng phó với động đất, diễn biến của vùng áp thấp có khả năng
mạnh lên thành ATNĐ và mưa lớn diện rộng, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập
đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị:
1. Khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan tại Công điện số
999/CĐ-TTg ngày 28/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc

phục hậu quả động đất và Công điện số 5541/CĐ-PCTT ngày 30/7/2020 của
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với
ATNĐ (đính kèm).
2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 1995/CT-EVN ngày 31/3/2020
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 07/4/2020 của Bộ
Công Thương về tăng cường công tác PCTT&TKCN năm 2020.
3. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai của Trung
tâm Dự báo KTTV Quốc gia (địa chỉ web www.kttv.gov.vn) và thông tin về
động đất, dư chấn động đất từ Viện Vật lý Địa cầu, các trạm quan trắc để chủ
động có các biện pháp ứng phó kịp thời. Cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội
dung trong Công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp.
4. Triển khai, rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai phù
hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại đơn vị, địa phương trong bối cảnh dịch
bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay; đảm bảo cung cấp điện an
toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn cho người,
thiết bị, công trình điện lực. Chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện,
vật tư để khắc phục kịp thời sự cố do thiên tai gây ra.
5. Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin đảm bảo thông tin
liên lạc thông suốt phục vụ điều hành, cập nhật thường xuyên và đầy đủ diễn
biến của thiên tai và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT,
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập
đoàn trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn.
6. Trung tâm Thông tin Điện lực thường xuyên cập nhật thông tin, đưa tin
bài, hình ảnh về công tác chỉ đạo điều hành, công tác chuẩn bị phòng tránh, ứng
phó và quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.
7. Các đơn vị tổ chức trực ban, không chủ quan và tăng cường kiểm tra
công tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai. Báo cáo kịp thời
các bất thường, ảnh hưởng do thiên tai về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn
theo địa chỉ email PCTT@evn.com.vn và cập nhật báo cáo, số liệu trên trang
web http://phongchongthientai.evn.com.vn.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Trung ương về PCTT (để b/c);
- BCH PCTT&TKCN BCT (để b/c);
- Hội đồng thành viên (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Công đoàn EVN;
- BCH PCTT&TKCN EVN;
- Lưu: VT, AT.
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