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  Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Điện lực Hữu Lũng;   

- UBND các xã, thị trấn. 

          

Thực hiện Công văn số 380/UBND-KT ngày 09/4/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc cung ứng điện trong các đợt nắng nóng cao điểm và sử dụng điện 

tiết kiệm. Để đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ sản xuất của 

các doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn huyện trong 

mùa nắng nóng năm 2022, hạn chế tối đa việc bức xúc của người dân, gây mất an 

ninh trật tự, ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa phương do việc ngừng giảm 

cung cấp điện. UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Chủ trì, phối hợp với Điện lực Hữu Lũng tăng cường công tác tuyên truyền 

tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện tốt Chỉ thị số 

20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 147/KH-

UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 

2020 - 2025.  

Phối hợp với Điện lực Hữu Lũng kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị 

hành chính sự nghiệp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại 

các đơn vị; chỉ đạo các khách hàng lớn đã tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải 

(DR) nghiêm túc thực hiện việc tiết giảm phụ tải khi xảy ra thiếu nguồn theo kế 

hoạch tiết giảm của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. 

Chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xây 

dựng kế hoạch sản xuất năm 2022 phù hợp, tăng cường sản xuất vào những tháng 

đầu năm và cuối năm, giờ thấp điểm; hạn chế sử dụng công suất lớn vào những 

tháng mùa hè nắng nóng (từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8) và các khung giờ cao 

điểm của hệ thống điện (từ 11 giờ 30 đến 15 giờ 30 và 20 giờ 00 đến 23 giờ 00 

hằng ngày). 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn. 



Phối hợp với Điện lực Hữu Lũng thực hiện tốt công tác truyền thông hướng 

dẫn, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, khuyến cáo về khả 

năng thiếu nguồn điện dẫn tới nguy cơ phải tiết giảm phụ tải vào một số khung giờ 

cao điểm trong mùa hè năm 2022. 

3. Điện lực Hữu Lũng 

Tăng cường trực lãnh đạo, trực vận hành và sửa chữa lưới điện, kịp thời xử lý 

các trường hợp sự cố gây gián đoạn cung cấp điện đối với khách hàng. 

Thông tin kịp thời đến khách hàng về tình hình cung cấp điện ngay sau khi 

ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp và những khó khăn về cung cấp điện 

trong các ngày nắng nóng để khách hàng hiểu, thông cảm và chia sẻ khó khăn của 

ngành điện. 

Vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và thực hiện khống chế phụ tải 

thiếu hụt công suất max theo các mức 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% trên địa bàn 

huyện. 

UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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