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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG DỊP LỄ 2/9 

 

Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN 
HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện 
trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, như sau: 

Tổng  công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) sẽ đảm bảo cung cấp điện an 
toàn, liên tục phục vụ nhân dân trong ngày Lễ Quốc khánh - 2/9/2017. 

 Theo đó, EVN HCMC sẽ hoãn các công tác có cắt điện từ ngày 1/9 đến hết 
ngày 4/9/2017, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. 
Kể từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9, các đơn vị thi công công tác ngầm hóa lưới điện 
cũng ngừng đào đường để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn TP.HCM 
nhân dịp Quốc khánh. Những công trình nào chưa hoàn thành thì phải có biển 
báo, rào chắn, làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực công trường. 

Tổng công ty cũng đã yêu cầu các Công ty điện lực, Công ty lưới điện cao thế 
TP.HCM lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho các địa điểm diễn ra các hoạt 
động chính trị, văn hóa chào mừng Lễ Quốc khánh trên địa bàn Thành phố; Tổ chức 
diễn tập đối với những nơi tổ chức Lễ, hội, nơi vui chơi tập trung đông người; Tổ 
chức tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị 
nguồn, lưới điện, phát quang đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây để phục vụ cung 
cấp điện cho ngày Lễ. 

Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh 
và an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới 
điện. Thực hiện công tác bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu vực trọng 
điểm, các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và các khu vực tổ chức 
hoạt động chào mừng Lễ Quốc khánh.  

Chấp hành nghiêm chế độ trực ban, tăng cường trực xử lý sự cố, chuẩn bị đủ 
lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để khẩn trương xử lý khi có sự cố xẩy ra. 

 

Trân trọng./. 

 

 
 


