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THÔNG BÁO AN TOÀN  

Về các mối nguy hiểm dẫn đến chết người khi đốn cây ngã đổ vào đường dây và 

hướng dẫn các thông tin phối hợp với Điện lực để đảm bảo an toàn điện trong khi 

khai thác cây gần đường dây 

 
Kính gởi :  

- UBND các xã, trị trấn: Thị trấn Núi Thành, xã Tam Mỹ 

Đông, xã Tam Mỹ Tây, xã Tam Nghĩa, xã Tam Quang, 

xã Tam Giang, xã Tam Hiệp, xã Tam Anh Nam, xã Tam 

Anh Bắc, xã Tam Hòa, xã Tam Hải, xã Tam Thạnh, xã 

Tam Sơn, xã Tam Trà; 

- Các hộ dân trồng cây gần đường dây điện. 

 
 Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn Núi Thành đã xãy ra nhiều trường hợp nhân 

dân khai thác cây ngã đổ vào đường dây điện, gây sự cố nghiêm trọng về lưới điện, gián 

đoạn sự cung cấp điện trong nhân dân, nguy cơ gây tai nạn điện cho người khi đốn hạ cây.  

Để đảm bảo an toàn về điện cho người dân khi khai thác cây, Điện lực Núi Thành 

hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau: 

- Chủ hộ trồng cây thông tin cho ngành Điện kế hoạch thực hiện khai thác cây gần 

đường dây đi qua để ngành điện làm các biện pháp an toàn và hỗ trợ đốn hạ trước 15 ngày; 

Nếu điều kiện không cho phép có thể thông báo trước 5 ngày.  

- Khi thực hiện thuê cá nhân (tổ chức) để khai thác cây, chủ hộ cần thông báo cho 

ngành điện trước 15 ngày; Nếu trong điều kiện gấp có thể thông báo trước 5 ngày (nội dung 

thông tin tên người khai thác cây, số điện thoại liên lạc). 

- Khi kiểm tra rừng, chủ hộ trồng cây phát hiện cây có nguy cơ ngã đổ vào đường 

dây, thông báo cho ngành Điện để làm biện pháp xử lý. 

- Khi phát hiện cây ngã đỗ vào đường dây hoặc dây điện bị đứt rơi xuống đường, ao, 

hồ,...người phát hiện không được đến gần và phải cấp báo cho mọi người xung quanh biết, 

tìm cách lập rào chắn và báo ngay cho nghành điện biết để có biện pháp xử lý thích hợp. 

Mọi thông tin liên hệ qua số điện thoại: 

Ông (bà): Đào Phước Tiệp   số ĐT: 0964.904.400 

Ông (bà): Trực vận hành    số ĐT: 0235.655.9434 

Điện lực Núi Thành kính đề nghị UBND xã chỉ đạo các thôn, khối tuyên truyền rộng 

rãi đến toàn thể nhân dân trong các cuộc họp dân tại địa phương. 

Trân trọng. 
                     

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND huyện Núi Thành (biết); 

- BGĐ Điện lực; 

- Phòng KH-KT, KD, Đội QLL; 

- Lưu: VT, AT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC PT 
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