ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2444 /UBND-HTKT
V/v triển khai thực hiện chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ
tại Công điện số 666/CĐ-TTg
ngày 25 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 28 tháng 7 năm 2022

- Sở Công Thương;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công ty Điện lực Kon Tum;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số
666/CĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2022 về việc ngạt khí tại Bình Dương; để người
dân trên địa bàn tỉnh sử dụng các thiết bị điện đúng quy định, bảo đảm tuyệt đối an
toàn, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum, Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên
truyền, hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện đúng quy định, bảo đảm an toàn, tiết
kiệm, nhất là việc người dân tự sử dụng máy phát điện cá nhân cho tiêu dùng điện.
2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được
giao, chỉ đạo chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện, kịp thời ứng cứu khi
có các tình huống khẩn cấp về cháy nổ do chập điện, ngạt khí do sử dụng máy có
khí phát thải, trong đó có máy phát điện sử dụng nhiên liệu xăng, dầu.
Báo để các đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Sở Thông tin và Truyền thông (p/h);
- Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum (p/h);
- VP UBND tỉnh: PCVP-Nguyễn Đăng Trình (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT. LDT.
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