UBND THANH PHO HA NQI
SO CONG THI1NG
So:

/TTr-SCT

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hnh phUc
Ha Nç5i, ngày tháng nám 2021

DT THAO
TO TRINH
D ngh ban hành quy djnh quail 1,dãm bão an toàn din
trên dja bàn thành phô Ha Ni
Kfnh glri: Uy ban nhân dan thành phó Ha NOi.
I. ST CAN THIET BAN HANH VAN BAN
Thu do Ha Ni là trung tam kinh t, van hOa và xã hi cüa Ca nuâc. Cüng vâi
tôc d do thj hóa nhanh, các vi pham ye hành lang an toàn hrâi din cao áp và vi pham
s1r diing din ngày càng nhiêu. Theo so lieu thông kê cUaNganh din và két qua giám
sat thirc tê, tr näm 2014 den nay trên dja bàn Thành phô dã xây ra hang tram v tai
nan ye din và các vii vi phm hành lang bão v an toàn hrOi din cao áp, trong dO CO
21 vii tai nan do sir diing din gay chét ngu?yi, hang chiic vi vi pham hành lang bão ye
luâi din cao áp gay sr Co hxói din, vic sü dicing din thiêu an toàn cOn là nguyen
nhãn gay cháy nO lam thit hai ye tài san, tInh mng con ngithi và ãnh hithng den cung
cap din lien tiic cho h thng din.
- D tp trung giãi quyt các dim vi phm hành lang bào v an toàn hrâi din
cao áp, UBND Thánh phô dà CO Quyêt dnh so 76/2014/QD-UBND ngày 08/10/2014
ban hành quy djnh xr l cong trInh xay dçrng vi phm hành lang bão v an toàn luâi
din cao áp trén dja bàn Thành phô, là quy djiih mang tmnh quy pham pháp lust vi các
bin pháp xi l các cOng trInh vi phm pháp lu.t ye hành lang bào v an toàn hrâi din
cao ap, ap diing cho hiài din CO din áp danh dnh tr 6kV tth len (dugc quy djnh tai
khoãn 1, Dieu 2). Quyet djnh s 76/2014/QD-UBND ngày 08/10/2014 cüa UBND
Thành phô cung quy djnh trách nhim cüa Ban chi dao x1r l vi phim thành phô Ha
Ni và Ban chi do xir l vi pham qun, huyn, th xà trong vic xü l vi phm hành
lang bão v an toàn luâi din cao ap trên dja bàn Thành phô. Quyet djnh so
76/2014/QD-UBND ngày 08/10/2014 dixçc UBND Thành phô ban hành, dã duçc cac
cap, cac ngânh Thành phô triên khai th%rc hin duçic 7 nàm, dã mang lai nhiêu két qua
tIch circ. TInh theo thi gian trên, toàn thành phô Ha Ni dà trién khai giàm duc
1107/1176 vi vi phm, dt và vixçxt m%lc tiêu dê ra.
- Theo yêu cu v cãi each hành chinh, ngày 22/01/2018 UBND Thành ph dã
ban hành Quyt dinh so 41 1/QD-UBND thành 1p Ban chi dao phát triên din lc
thành phO Ha Ni trén ccc si hçp nhât cãc Ban chi do Thành phO: Ban chi dao phãt
triên luOi din, Ban chi dao x1r l vi pham hành lang bào v an toàn luOi din cao
áp, Ban chi dao cung ung din, Ban clii dao din nông thôn. Ban chi dao xir l vi
pham hành lang bào v an toàn hrâi din cao áp quy djnh tai Quyêt djnh so
76/2014/QD-UBND ngày 08/10/2014 nêu trên dã duçc hçp nhât chuc nàng vào Ban
chi dao phãt trien din lirc Thành phô. Tumig tir nhu 4y, tai các qun, huyn, thj xã to
chi'rc và hoat dng cüa Ban chi dao phtt triên din l?c ciTing thay dOi tixang img. Vic
quy djnh nhim vy, chirc nang phü hçp vOi Ban chiT dao cña Thành phô và các qun,

huyn, thj xà là cn thit nhm nâng cao hiu qua hoat dng cho Ban chi dao.
- Ngay 21/4/2020 ChInh phii dã ban hành Nghj djnh sé, 51/2020/ND-CP sira
dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh s 14/2014/NI-CP ngày 26/02/20 14 cüa
Chmnh phü quy djnh chi tiêt thi hanh Lust Din 1ixc ye an toàn din. Nghj djnh s
51/2020/ND-CPd có nhiêu sir diêu chinh, trong do có djnh nghia lui luth din cao ap
(tti khoàn 1, Diêu 2) nhu sau: "Luâi din cao áp là luâi din cO diên áp danh djnh tr
1kV trâ len" và quy djnh nay can duçc sàa dôi, thay the tui Quyet djnh s
76/20 14/QD-UBND. Ngoài ra, theo yêu cau thirc tin, Nghj djnh so 5 1/2020/ND-CP
cfing sira dôi, bô sung các quy djnh mi ye an toàn din, nêu rO các quy djnh trong an
toàn phát din, truyên tãi din, sfr dng din trong san xuât, kinh doanh, djch vi.
- Cu th hóa các quy djnh v an toàn din, B Cong Thuccng dà ban hành nhiu
vn bàn quy phm pháp lust nhu: Thông ti..r sO 3 1/2014/TT-BCT ngày 02/10/20 14 cüa
B Cong Thuong quy djnh chi tiêt mt so ni dung ye an toàn din; Thông tu so
39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 cüa B Cong Thuung ban hành Quy chuân quôc
gia ye an toàn din, Thông tu so 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/20 18 ciXa B tnrO'ng B
Cong Thuang süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 27/2013/TT-BCT ngày
31/10/2013 quy djnh ye kiêm tra hoat dng din 1irc và siX ding din, giãi quyêt tranh
ch.p hqp dông mua ban din,.
- Quyt dnh s 76/2014/QD-UBND ngày 08/10/2014 cüa UBND Thành ph dã
dap 1mg duçc thirc tiên tr khi có hiu lirc thi hành den nay, tuy nhiên phm vi diêu
chinh cüa van bàn clii dirng lti 6 xli l vi phtm hành lang luâi din cao ap, trong khi
trên thirc tê, các quy djnh cüa pháp lust ye din dc bit là nhftng quy djnh mói tai
Nghj djnh so 5 1/20201N1)-CP cüa Chinh phü con dt ra cong tác quail l an toàn ye
diên vm nhiêu nôi dung mm, kêt hap vm tmh hmh an toan trong su dung then trên dia
bàn Thành phO cOn tiêp t,ie phlic tap, diêu nay dt ra yêu câu can có sir quy djnh ci,i the
v& trãch nhim quàn l, sir phi hap gitta các ca quan, dan vj lien quan dê dam bâo
tInh kjp thai trong cong tàc quàn 1' và xli l vi phm, dong thai nâng cao tinh than
trách nhim cüa các to chlrc, Ca nhàn trên dja bàn Thành phô Ca trong lTnh vijc bão v
hành lang an toàn luâi din cao ap và dam bào an toàn din.
Vói nhttng ni dung trên, vic d xut ban hành van bàn mOi thayth Quyt
djnh so 76/2014/QD-UBND ngày 08/10/2014 cüa UBND Thành phO là can thiêt dê
dam bào phü hap vOi Lust din 1'çrc; Nghj djrih so 51/2020/NB-CP ngày 21/4/2020 cüa
ChInh phU slia dôi, bO sung mt s diêu cüa Nghj dnh so 14/2014/NB-CP ngày
26/02/2014 cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt thi hành Lu.t Din 1irc ye an toàn din và
các quy djnh t.i các Thông tu so 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 cüa BO Cong
Thuang quy djnh clii tiet mt so ni dung ye an toàn din; Thông tu so 39/2020/TTBCT ngày 30/11/2020 elm Bô Cong Thuang ban hành Quy chuân quOc gia ye an toàn
din và mt sO van bàn quy phm pháp lust, tieu chuân k5r thut khác có lien quan ye
din yà an toàn din; phit hqp vi chlic näng, nhim vi elm các Ban chi do phát trien
din 1%rc cüa Thành phO Va UBND các qu.n, huyn, thj xà. Vic ban hành Quyêt djnh
elm UBNID Thãnh phO ye quân 1, dam bão an toàn din thay the Quyêt dnh
76/2014/QD-UBNID ngày 08/10/2014 cüa UBND thành phô Ha Ni di yào nê nêp,
giãm thiu các vi pham hanh lang an toän krii din cao ap, vi phm quy djrth ye an
toàn din trên dja bàn thành phô Ha Ni; dông thi phân djnh rO trãch nhim cüa các
ca quan, ban, ngành trong cong tac quàn l darn bào an toàn din là van dê cap thiêt
hin nay, dáp 1mg yeu câu vâi tinh hInh th?c tiên hin nay.

II. QUA TRtNH TO CH(J'C NGIN ci5u vA xA DUNG DV THAO
Thirc hin K hoach sé, 5 1/KH-UBND ngày 03/3/2021 cüa UBND thành ph Ha
NOi ye cong tác phát triên din lirc thành phô Ha Ni näm 2021; Van bàn s
166 1/UBND-NC ngày 31/5/2021 ciXa UBND thành phô Ha Ni ban hành danh milc
van bàn quy phm phàp lutcña Thành phô di,r kiên ban hành näm 2021, trong do giao
S Cong Thixcmg chü trI phôi hcp vâi các Sâ, ngành cO lien quan hoàn thành d1r thão
Quyet djnh thay the Quyet c1nh so 76/2014/QD-UBND ngày 08/10/2014 cUa UBND
Thành phô ban hành quy djnh xir 1 cong trInh xây dirng vi pham hành lang bão v an
toãn krâi din cao áp trên dja bàn Thành ph, trinh UBND Thành ph ban hành trong
tháng 12.
D thirc hin ni dung cña Thành ph giao trên, Si Cong Thiiong dà tham mini
länh dao Si ban hành Quyet djnh so 66/QE)-SCT ngày 10/3/2021 thành 1p T soan
thào quy djnh quàn l, dam bâo an toàn din thay the Quy& djnh s 76/2014/QDUBND ngày 08/10/2014 cüa UBND thành phô Ha Ni; to son thào có sir tham gia
cüa các thành viên các S, ngành: Cong an thành phô Ha Ni, Xây drng, Giao thông
4n tâi, Quy hoach kiên tric, NOng nghip phát triên nOng thOn; UBND qu.n, huyn:
Dông Da, Dong Anh, QuOc Oai; Truyên tài din Ha Ni; Tong Cong ty din lrc thành
phO Ha Ni. Ngay 02/4/2021, Si Cong Thi.rang dà to chirc cuc hçp vâi các thành
viên tham gia to sotn thão dê phân triên khai các cong tác xây dimg dir thão. Sau cuc
h9p To soin thào dà nghiên elm, xây drng Dr thão Quyêt djnh cUa UBND Thành phô
ban hành Quy djnh quãn l, dam bào an toàn din frên dja bàn thành phô Ha Ni (sau dày
viêt tat chung là D tháo quyêt djnh).
- Dr thào ln 1 dã dirçc Sâ Cong Thi.rcmg gIn các Sâ, ngành: Cong an thành
phô Ha Ni, Xây drng, Giao thông vn tài, Quy hoach kiên trInc, Nong nghip phát
triên nongthOn; UBND qun, huyn: DOng Da, DOng Anh, Quoc Oai; Truyên tài din
Ha Ni; Tong Cong ty din lrc thành phO Ha NOi; Cong ty hthi din cao the thành phO
Ha Ni t?i van bàn so 1615/SCT-QLNL ngày 15/4/2021 (là các ca quan trrc tiêp cIn
can b tham gia to sotn thâo) dê lay hen và soan thão các ni dung lien quan hoàn
thin lan thin nhât.
- Trên ca sâ tng hqp kin dong gop cina the c quan, dm vj lien quan, ngày
18/5/2021, S COng Thung có van bàn s6 2185/SCT-QLNL gini cac S, ngành: Xây
drng, Giao thông vn tài, Quy hoach kiên trinc, Nông nghip phát triên nông thOn, Tài
chInh, Tài nguyen và mOi triing, Tix pháp, COng an thành phO Ha NOi, B flr lnh Thu
DO; UBND các qun, huyn, thj xã; Cong ty truyên tãi din 1, TOng Cong ty din li,rc
thành ph Ha NOi và cac don vj chju tác dng trc tip tCr n)i dung van bàn, gop di,r
thäo (thn 2) quy dnh quãn l, dam bão an toàn din thay the Quyêt djnh 76/2021/QDUBNID ngày 08/10/20 14 cina UBND thành phO Ha Ni; dOng thai dang tãi dir thào
Quyêt djnh trên trang thông tin din tin cina S Cong Thi.rmg ngày 19/5/2021.
- Trên c sâ các kin cIna các thành viên tham gia t soan thào và the gOp
cina the Si, ban ngânh, UBNI) qun, huyn, thj xà ye ni dung dir thào van ban lan thin
2, Sin Cong Thucmg dã nghien elm hoàn thin din thão trong dO eO giãi trinh day din cáe
ni dung tiêp thu và khOng tiêp thu.
- Thirc hin theo quy trmnh ban hành van bàn quy pham pháp lust, ngày
/06/2021 Sin COng Thuang dã cO van bàn so... ./SCT-QLNL báo cáo UBND thành
phO Ha Ni dê dang tãi din thão quy djnh quàn l, dam bão an toàn din thay the Quyet
djnh sO 76/2014/QD-TJBNID ngày 08/10/2014 tren trang thông tin din tin cina thành
ph6 Ha Ni dê lay kiên gop rng rãi cina các to chine, Ca nhân dOi vói din thâo

Quy& djnh.
- Trên ci sâ tOng hqp kiên dóng gop cüa các s& ngành Thành ph, UBNID các
qun huyn thj xã, các &m vj chju tác dng trirc tip cña van bàn, ly kin dOng gop
/TTr-SCT
rng rãi theo quy djnh, Si Cong Thi.wng dã thng hcp, cO van bàn s
ngày .. ../.. ../2021 gi:ri Sâ Tix pháp dê nghj thâm dnh di vâi d? thão quy djnh quãn l,
dam bão an toàn din thay the Quyêt djnh s 76/2014/QD-UBND ngày 08/10/20 14.
ifi. VE PHM VI, CAN C15 VA NGUYEN TAC XAY DIG D1J THAO
QUYET oii
1. Phm vi diu chinh:
Quy djnh nay quy djnh nguyen tic, bin pháp xr l các vi phm pháp luat v
hành lang bão v an toàn luâi din cao ap (sau day viêt tat là HLBVATLDCA), vi
pham pháp lüt ye an toàn trong phát din, truyên tâi din, phân phi din và sir diing
din dê san xuât, kinh doanh, dch vi,i; quy djnh ye an toàn din và HLBVATLDCA;
trách nhim kim tra, xir l vi phm an toàn din và vi pham HLBVATLDCA trén dja
bàn thành phô Ha Ni.
2. Can dr xây cIirng diy thão Quyêt dnh
Can cir Lust T chrc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015 và Lut sira di,
bô sung mt so diêu cüa Lust To chirc ChInh phü và Lust T chirc chInh quyn dja
phircrng ngày 22/11/2019;
Can cir Lust Din lirc ngày 03/12/2004 và Lu.t si:ra dôi, bô sung mt so diêu
cüa Luat Din 1c ngày 20/11/2012;
Can ci.'r Lust xi:r pht vi phrn hành chInh ngày 20/6/2012 và Lust sira di b
sung mt so diéu cüa Lust xà pht vi phm hành chInh ngày 13/11/2020;
Can cü Nghj dnh s6 14/2014iND-CP ngày 26/02/2014 cüa ChInh phü Quy
djnh chi tiêt thi hành Lut Din lirc ye an toàn din và Nghj djiih so 51/20201ND-CP
ngày 21/4/2020 cüa ChInh phü sira d&, bO sung mt so diêu cüa Nghj djnh sO
14/2014/ND-CP ngày 26/02/20 14 cüa Chinh phU quy djnh chi tiêt thi hành Luat Din
1irc ye an toàn din;
Can ciTr Nghj djnh s 134/2013/ND-CP ngày 17/10/2013 cña ChInh phü quy
djnh ye xir pht vi phm hânh chinh trong linh virc din 1?c, an toàn dp thuT din, sir
dting näng 1ung tiêt kim và hiu qua;
Can cir Thông tir s 3 1/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 cüa B COng Thuong
quy djnh chi tiêt mtt so ni dung ye an toàn din; Thông tu sO 39/2020/TT-BCT ngày
30/11/2020 cüa B Cong Thuong ban hành Quy chuân quôc gia ye an toàn din và
mt so van ban quy phm pháp luat, tiêu chuân k5 thut khác có lien quan ye din Va
an toàn din.
3. Nguyen tc xây dirng dr thào Quyêt djnh
Tang cix?ng trách nhim cüa các Si, ban, ngành, Uy ban nhân dan cp huyn
và the to chüc, Ca nhân khác cO lien quan trong cong tác dam bào hành lang an toàn
luâi din cao áp, dam báo an toàn din theo quy dnh cüa pháp lu@; phát huy hiu
qua môi quan h phôi hqp gifta các Ca quan lien quan trong cong tác quãn l nhà
nixâc ye an toàn din trên dja bàn thàrih phO Ha Ni.
IV. BO CVC VA NQI DUNG C(I BAN CUA DV THAO QUYET I)!NH

1. Vé ten gç1 cüa Dir thão:
Cn cü nguyen tc xay drng và pham vi diu chinh, Si Cong Thmmg d nghj
xac djnh ten gi cüa Dr thào là: "Quãn l, dam báo an toàn din trên dja bàn thành
phô Ha Ni".
2. Kk cu cüa Dir thão Quy djnh quãn 1, dam bão an toàn din trên da
bàn thành phô Ha Ni:
NOi dung chInh cüa Quyt dn1i gm 06 Chuong và 25 Diu ciii th:
1. CHUJNG I. QUY DINH CHUNG
Diu 1. Pham vi diu chinh và di tircing áp ding
£iu 2. Giãi thIch ttr ngü
Diu 3. Nguyen tc xir l vi pham
Diu 4. Hành vi vi phm v& HLBVATLDCA
Diu 5. Hành vi vi pham v an toàn din
2. CHU'ONG H. QUY DDH YE HANH LANG BAO V AN TOAN
LUI DIN CÁO A
Diu 6. Quy djnh v HLBVATLDCA di vâi dithng day dn din cao ap trên
không, du?ing cap din ngâm cao ap và tram din
Diu 7. Quy djnh v cay trong và ngoài hành lang bâo v an toàn dix?ng day
dn din cao ap trên khong.
Diu 8. Quy djnh v nhà i, cong trInh có ngu?ñ sinh sng, lam vic ben trong
&rçlc ton tai trong hành lang bão v an toàn dixmg day dn din cao áp trên không.
3. CHU'€ING Ill. QUY DfNH YE AN TOAN TRONG PHAT DIN,
TRUYEN TAI 1)1W, PHAN PHOI DIN VA SI( DVNG DIN
Diêu 9. Quy djnh v an toàn trong quy hoach, thit k& xây drng, l.p dat,
nghim thu thiêt bj, cong trInh din.
Diu 10. Quy djnh v an toàn trong du ni, tách du ni, kim djnh, thi
nghim và bào tn thiêt bj, cong tninh din.
Diu 11. Quy djnh v an toàn trong si:r d1ing din,
4. CHU'ONG IV. TRACH NHIM xU' L' VI PH4M AN TON DIN
VA VI PH4M HLBVATLDCA
Diu 12, Trách nhim cüa UBND cp xä
Diu 13. Trách nhim ci.'la UBND cp huyn
Diu 14. Trách nhim cüa Giám dc Sâ Cong ThuGng
Diu 15. Trách nhim cüa Giám dc Sâ Xây dçrng
Diu 16. Trách thim c11a Giãm d& S Giao thông Vn tãi
Diu 17. Trách nhiêm cüa các dcn vi Diên 1irc
Diêu 18. Trách nhim cüa các c quan cO lien quan
5. CHENG V. KIEM TRA xi)' L VI PH4M HLBVATLDCA VA VI
PHAM AN TOAN DIN
Diu 19. Kim tra, 1p Biên bàn vi pham va ra Quyt djnh xü pht

Diu 20. H s0 x11 1 vi phm
Di&u 21. Xir l các cong trinh xây dijng vi phm
6. CHUaNG VI. MIEN THI!(NG, K'( LUT VA TO CHI5C THIC
HIN
Diu 22. Khen thu&ng, k 1ut
Diu 23. Kinh phi hot dng
Diu 24. Giài quyt khiu ni, t cáo
Diu 25. Trách nhim thi hành
CG sâ d xut: Can cir Lust Din lirc va quy djnh ti Diu 11, Diu 14, Diu 15
cia Nghj djnh so 14/2014/ND-CP ngày 26/02/20 14 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi
hành Lut Din lirc ye an toàn din; Diêu 1 vã Diêu 2 cüa Nghj djnh so 5 1/20201ND
CP ngày 2 1/4/2020 cüa Chiinh phü süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so
14/2014/ND-CP ngày 26/02/20 14; Du tháo xây drng có bô sung ti Chuang I bô sung
1 diêu quy dnh hành vi vi phm ye an toàn din; bô c11c them chtwng III quy djnh ye
an toàn din; b sung trách nhim cii the hcm cho các cci quan, to chrc thirc hin ti
Chucing IV và các ni dung có lien quan.
Trên day là các ni dung lien quan dn Dir thão Quyt djnh cüa UBND Thành
phô ban hành Quy dnh quán l, dam bão an toàn din trên dja bàn thành phô Ha Ni.
Sâ Cong Thi.wng kinh trinh IJy ban nhn dan Thành pM xem xét, quyt djnh./.

Noi nhin:
- Nhu trén;
- D/c Chü tjch UBND TP
D/c Nguyen Manh Quyén,
Phó Chü tich UBND TP;
- Sâ Tu phap;
- Thanh tra S;
- Liru: VT, QLNLPh
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DV THAO LAN 3
QUYET IMNH
Ban hành Quy djnh quãn 1, dam bão an toàn din
*
tren da ban thanh pho Ha* N91
P.

U( BAN NTJAN DAN THAN!! PHO HA NO!

Gán cü' Luç2t Td ch&cchInh quyn dja phz.cang ngày 19/6/2015 và Lu4t
szca dOi, ho sung m5t so diêu cza Luat To chi'c GhInh phz và Luat To chj'c
chinh quyên d.iaphwcrng ngày 22/11/2019;
Can c& Lut DWn 4cc ngày 03/12/2 004 và Lut tha dái, bd sung mt so'
diêu cla Lu2t Din 4cc ngày 20/11/2012,
Gán c& Nghj djnh s 14/2014/ND-cF ngày 26/02/2014 cia ChInh phz
Quy djnh chi tiét thi hành Lut Din 4cc ye an toàn din và Nghj d/nh sO
51/2020/ND-cF ngày 2 1/4/2020 cüa Chinh phz. si'ca dOi, bô sung mç5t sO diêu
cza Nghj dfnh sO 14/2014/ND-CF ngày 26/02/2014 cia C'hInhphi quy djnh chi
tiêt thi hành Lut Din 4cc ye an toàn a?ên;
Can th Nghj djnh sO' 134/2013/ND-CP ngày 17/10/2013 cza ChInh phi
quy djnh ye xt'c phçit vi phm hành chInh trong li'nh vtcc diçn 4cc, an toàn dp
thuj din, st dyng nàng hccmg tiêt kim và hiu quth;
Xét d nghj cüa Giám dO'c SO' COng Tharang Ha Nçi tgi TO' trInh sO'
/TTr-SCTngày / /2021,
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnih nay "Quy djnh quàn 1, dam bâo
an toàn din trén dja bàn thành phô Ha Ni".
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tiir ngày . . .tháng .... näm 2021 và
thay the Quyêt djnh so 76/2014/QD-UBND ngày 08/10/2014 cüa UBND thành
phô Ha Ni ban hành "Quy djnh xir 1 cong trInh xây d1rng vi phm hành lang
bão v an toàn 1uOi din cao áp trên dja bàn thânh ph Ha Ni",
Diêu 3. Chánh Van phông UBND Thành ph, Giám dc các sO', ngành:
Cong Thuang, Xây dimg, Giao thông Vn Tãi, Tài Nguyen và MOi tnrO'ng, Quy

hoch - Kiên true, Tài chinh, Nông nghip phát triên nông thôn, Kho bc Nba
nuóc Thành phô, Cong an Thành phô, Bô tu 1nh Thu Do; Tong Cong ty truyên
tâi din Quôc gia, Tong Cong ty din lirc thành phô Ha Ni; Chü tjch UBNID các
qun, huyn, thj xã Son Tây; Thu truông các to chüc và Ca nhân có lien quan
chu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Noi nhân:
-Iffiudiu3;
- B Cong Thng;
-BQTI.rPhap;
- TITU, HDND, UBND TP;
- Chü tjch, các PCT UBND TP Ha Ni;
- Tp doàn din 1c Vit Nam;
- Cong thông tin din ti ChInh phü;
- Cong thông tin din tir TP Ha Ni;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các phông: TKBT, TH, QFIXD, DT, TNMT;
- Luu VT, KT.

TM. IJ( BAN NHAN DAN
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Nguyen Mnh Quyen
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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO HA NO!

CONG HOA xA HO! CHIJ NGH!A VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

DI) THAO LAN 3
QUY DJNH
Quän 1, dam bão an toàn din trên dja bàn thành phô Ha Ni
(Ban hành kern theo Quyê't djnh sO':
/2021/QD-UBND
ngày tháng närn 202] cia UBND thành phó Ha Ni7l)

CH1XcNG I
NHUNG QUY DNH CHUNG
Diu 1. Pham vi diêu chinh và di ttrçrng áp diing
1. Phm vi diu chinh: Quy djnh nay quy djnh v hành lang bão v an toàn luâi
din cao áp (sau day viêt tat là HLBVATLDCA) và an toàn din; vi phm pháp 1ut ye
HLBVATLDCA, an toàn trong phát din, truyên tài din, phân phôi din và si'r diing
din dê san xuât, kinh doanh, djch viii; nguyen tãc, bin pháp xir l vi phm; trách
nhim kiêm tra, xlr l vi phm HLBVATLDCA và an toàn din trên dja bàn thành phô
HàNi.
2. Dôi tuçYng áp ding: Các to chüc, Ca nhân hott dng din lc, sir diing din
hoc hott dng có lien quan den HLBVATLDCA trên dja bàn thành phô Ha Ni,
Diêu 2. Giãi thIch tfr ng&
Mt s6 tr ngü dixçc s'Cr dng trong Quy djnh nay dixçc hiu nhi.r sau:
1. COng trInh lu'ó'i din cao ap bao gm hrâi din cao áp và hành lang bào v an
toàn luâi din cao áp, áp dung cho lisOi din cO din ap danh dnh tr 1000 V trâ len.
2. Diên ha áp là diên áp di.râi 1000 V.
3. Trgng thai vOng cyc dqi cza day dá'n diçn là trng thai tInh toán day dan khi
dông thii chju tác dng khàc nghit nhât cüa các yeu to ãnh huOng nhu dông din qua
day dan, nhit d môi trix&ng xung quanh, tãi tr9ng gió.
4. Hog d5ng din ltc là hot dng cüa t chi'rc, Ca nhân trong các linh virc quy
hoach, dâu tu phãt triên din lirc, phát din, truyn tài din, phân phôi din, diêu d h
thông din, diêu hành giao djch thj tnrng din h.rc, ban buôn din, bàn lê din, Pr van
chuyên ngành din lc và nhüng hoat dng khãc có lien quan.
5. Khách hang sz.è dyng din là t chüc, cá nhãn mua din d sü d1ing, không
ban lti cho to thüc, cá nhán khác.
6. Don vj diçn ltc quán l,,i v2n hành hthi diçn cao áp là các t chirc thuc mçi
thãnh phân kinh tê hoat dng din lc theo quy dnh cüa pháp lut có quân l vn hành
hrâi din cao áp.
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Diu 3. Nguyen tc xir 1 vi phm
1.M9i hành vi vi phm quy djnh v IILBVATLDCA, vi phtm eác quy djnh v
an toàn trong phát din, truyên tái din, phân phôi din, sir diing din dêu phái dirçc xir
1 kjp th?i và trit dê. Hu qua do hành vi vi phm gay ra phãi duçic khäc phic dung
quy djnh cira pháp 1ut.
2. Ca nhân, t ehCre vi phm bj xCr 1 cO hành vi chng di ngithi thi hành cong
vu, trI hoân, trôn tránh thi hành quyét djnh xir pht hoac có nhung hành vi vi phtm
khác thI tu' theo tInh chat, mire d vi phtm së bj xCr pht vi phm hành chinh hotc bj
truy ciru trách nhim hInh sir; nêu gay thit hi ye vt chat thI phãi bôi thung theo
quy djnh cira pháp luât.
3. Ngithi có thm quyn xir 1 vi phm, xir pht vi pham hành chInh trong lTnh
virc din lirc ma không thirc hin hoac thirc hin không kjp thai, không ding theo thâm
quyên xi 1 cáe vi phm lien quan den HILBVATLDCA và/hoc an toàn din thI tuS'
theo tInh chat, mire d sai phtm së bj xi 1 k) 1ut hotc bj truy ciru trách nhim hInh
sir; nêu gay thit hai v 4t chit thI phài bôi thir?mg theo quy djnh.
Diu 4. Hành vi vi phm v HLBVATLBCA
1. Thirc hin xây drng Cong trInh sau khi ãä có cOng trInh hrâi din cao áp ma
toàn bO hoc mt phân cia cong trinh näm trong HLBVATLDCA không thoã man các
diêu kin tti Diêu 6 cia Quy djnh nay.
2. Cong trmnh luâi din eao ap có HLBVATLE)CA do xây dimg, quãn l, vn
hành không dam bão yêu eu dn den xâm pham quyên sir diing dat, sâ hthi nhà hçrp
phãp cO truàc cia CáC to chic và Ca nhân di diéu kin ton tai trong HLBVATLDCA.
3. Các hành vi bj nghiem cm do vi phm quy djnh v bão v an toàn cong trmnh
lithi din cao ap duçic quy djnh tai Diêu 4 cia Nghj djnh so 14/2014/ND-CP ngày 26
tháng 02 näm 2014 cia ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành Lust Din 1rc ye an toàn
din; Diem b Khoàn 2 Diêu 2 cia Nghj djnh so 51/2020/ND-CP ngày 21 tháng 4 nàm
2020 cia ChInh phi sira di, b sung mt so diêu cia Nghj djnh so 14/2014/ND-CP
ngày 26 thang 02 näm 2014 cia ChInh phi quy djnh chi tit thi hành Lust Din lirc ye
an toàn din (các van ban sau day du?c gi chung là Nghj djnh cia Chfnh phi quy
djnh chi tiêt thi hành Lut din lirc ye an toàn din),
Diêu 5. Hành vi vi phm v an toàn din
1. Vi phm các quy djnh v an toàn trong phát din duçrc quy dnh tai Diêu 54
Lust Din lirc và Ngh dnh cia ChInh phi quy djnh chi ti& thi hành Lust din içrc ye
an toàn din.
2. Vi phm các quy djnh v an toàn trong truyn tãi, phân phi din di.rçc quy
dnh tai Diêu 55 Lust Din 1rc và Nghj djnh cia ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành
Lu.t din lc ye an toàn din.
3. Vi pham các quy djnh v an toàn trong sir diing din cho san xut drnc quy
dinh tai Dieu 57 Luat Din 1c và Nghj djnh cia ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành
Lust din lirc ye an toàn diên.
4. Vi phm các quy djnh v an toàn trong sir diing din cho sinh hoat, kinh
doanh djch vii thr?c quy djnh tai Diêu 58 Lut din lijc và Nghj djnh cia ChInh phi
quy djnh chi tiêt thi hành Lut Din 1rc ye an toàn din.
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CIJIkNG II
QUY D!NH YE HANH LANG BAO v
AN TOAN LIf€1I DIN CAO AP
Diu 6. Quy djnh v HLBVATLDCA di vol thrô'ng day dan din cao áp
trên không, dirông cap din ngâm cao áp và trm din
Hành lang bão v an toàn ththng day dn din cao áp trên không, duing cap
din ngâm cao ap và tram din duçc quy djnh tai Diêu 11, Diêu 14, Diêu 15 cüa Nghj
djnh so 14/2014/ND-CP ngày 26 tháng 02 näm 2014 cüa ChInh phü; Khoãn 7 và
Khoãn 10 Diêu 1 cüa Nghj djnh so 51/20201ND-CP ngày 21 tháng 4 nãm 2020 cüa
Chlnh phü süa di, ho sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 14/2014/ND-CP ngày 26
tháng 02 näm 2014 cüa ChInh phü. Ci the nhix sau:
1. Hành lang bão v an toàn dtrO'ng day dn din cao áp trên không:
a) Di vói drnmg day si'r diing day dn trn, day dn bQc, hành lang bão v an
toàn diiçvc quy djnh nhu sau:
- Chiu dài hành lang duçc tIrth lit vj tn thrOng day ra khOi ranh giâi bão v cña
tram nay den vj trI thrOng day di vào ranh giâi bâo v cüa tram kê tiêp.
- Chiu rng hành lang thrc gioi han b&i hai mt thing dirng v hai phIa cña
thrOng day, song song vâi thrOng day, có khoãng cách lit day ngoài cüng ye môi phia
khi day a trng thai tinh theo quy djnh trong bang sau:
Diên áp

Dn 22 kV

35 kV

Day b9c

Day trAn

Day b9c

Day trn

1,Om

2,Om

1,5m

3,0m

Khoang
each

110 kV

220 kV

500 kV

Day trân
4,0m

6,Om

7,0m

Chiu cao hành lang di.rçc tInh tO day móng ct dn dim cao nh.t cüa cong
trInh cong them khoàng each an toàn theo chiu thing dirng quy djnh trong bang sau:
Dináp

Dn35kV

110kV

220kV

500kV

Khoãngcách

2,0m

3,0m

4,0m

6,0m

b) Déi vâi dithng cap din di trên mat dt hoac trên không, hành lang bão v an
toàn thrOng cap dirçrc giâi hn v các phIa 0,5 m tInh lit mat ngoài cüa sqi cap ngoài
c1ng trO ra.
2. HàIIh lang bão v an toàn thrOng cap din ngm cao áp duçrc quy djnh nhu sau:
a) Chiu dài hành lang dt.rçc tInh lit vj tn cap ra khOi ranh giâi pham vi bâo v
cüa tram nay den vj tn vào ranh giâi pham vi bão v cüa tram kê tiêp.
b) Chiu rng hành lang dirçrc giâi h?n bâi:
- Mt ngoi cUa muong cap di vài cap dt trong mi.rang cap;
- Hai mat thng dfrng each mat ngoài cüa vö cap hoac svi cap ngoài cüng ye hai
phia ciXa thrOng cap din ngam dôi vâi cap dt trirc tiêp trong dat, trong mrâc duçrc quy
djnh trong bang sau:
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Dtt trong ni.rcc

Dt trijc tip trong dt

Loai cap
din

On dIh
Khoãng
each

1,Om

Dt không n Nai không có tàu
djnh
thuyn qua 1a
1,5m

Ncyi có tàu
thuyn qua 1a
100,Om

20,Om

c) Chiu cao diroc tmnh tr mat dt hoäc mat nuâc dn:
- Mat ngoài cüa day móng muong cap di vOi cap dat trong muang cap;
-, Do sau thp hm dim thp nh&t cüa vO cap là 1,5m di vâi cap dt trirc tip
trong dat hoac trong nirâc.
3. Hânh lang bâo v an toàn tram din duçc quy dnh nhu sau:
a) Di vOi các tram din không có tLthng, rào bao quanh, hãnh lang bão v tram
din thrqc giâi h?n bi không gian bao quanh tram din Co khoâng cách den các b
phn mang din gân nhât cüa tram din theo quy djnh trong bang sau:
Dináp

Dn22kV

35kV

Khoãngcách

2,Om

3,Om

b) Di vâi tram din cO ttthng hoac hang rào c djnh bao quanh, hành lang bào
v di.rc gii han den diem ngoài cüng cüa móng, kè bào v tixng hoac hang rào;
chiêu cao hành lang duqc tfnh tr day móng sâu nhât cña cong trInh tram din den diem
cao nhât cüa tram din cong them khoãng each an toàn theo chiêu thang dng quy djnh
tai Diem a, Khoân 1 Diêu nay.
c) Di vth các tram bin áp, tram phân phi din hqp b cO vO bang kim '°a thI
hành lang bâo v thrçc gici h?n den mat ngoài cüa phân vô kim loai.
d) Nhà và cong trmnh xay dimg gn hành lang bão v an toàn cüa tram din phài
dam bão không lam hu hông bat kS' b phn nào cüa tram din; không xâm phm
du&ng ra vào trm din, di.thng cap thoát nirâc cüa trm din, hành lang bào v di.thng
cap din ngâm va dithng day dn din trên không; không lam can tr& h thông thông
gió cUa tram din; không dê cho nuc thai xâm nhp lam hu hông cOng trInh din.
Diu 7. Quy djnh ye cay trong và ngoài hành lang bão v an toàn dir?rng
day dan din cao áp trên không
1. Di vâi cay trong hành lang bào v an than dung dày
a) D6i vâi du&ng day dn din có din ap dn 35 kV trong thành ph& thj xã, thj
fran thI khoãng each t diem bat kSi cüa cay den dày dan din O trng thai vOng circ dai
khOng nhô han khoãng each quy djnh Irong bang sau:
Dinap
Khoãng each

Dn35kV
Day bce

Dâytrân

1,5m
0,7m
b) D& vài drnmg day cO din ãp tCr 110 kV dn 500 kV trong thành ph, thj xã, thj
trãn thi không dirçc dê cay cao han dày dn thâp nhât trir tnnmg hcip dac bit phãi cO bin
pháp k5 thut dam bão an toân và chiçic 1Jy ban nhân dan Thânh ph cho phép. Khoâng
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cách t1r di&ii b.t k) cña cay dn day dn khi day a tr?ng thai vOng circ dai không nhO han
khoâng cách quy djnh trong bang sau:
Diên áp

110 kV

220 kV

500 kV

Day trn

Khoãng cách

4,5m
2,0m
3,0m
c) Di vói di.thng day ngoài thành ph, iii x, thj trn thI khoãng cách tü dim cao
nhât cüa cay theo chiêu thang dung den d cao cüa day dan thâp nhât khi dang & trng thai
vOng circ dai không nhô han khoàng each quy ctjnh trong bang sau:
Dn35kV

Dinãp
Khoang cách

DâybQc

110kV

220kV

500kV

Dâytrn

Dâytrn

6,0m
0,7m
2,0m
3,0m
4,0m
d) D& vth dir&ng day dn din tren không vixçlt qua ri'rng dc dmg, ri'rng phOng h,
rfrng san xuât, vithn trông cay thi khoãng cách theo phuang thäng dimg ttr chiêu cao trung
bInh cüa cay dà phát triên tôi da den dày dn din thâp nhât khi dày a trng thai vOng circ
di không nhó han quy djnh tui Diem c Khoãn 1 Diêu nay.
2. Di vói cay ngoài hành lang bão v an toàn dir&ng dày và ngoài thành phô, thj
xâ, thi fran, khoãng cách tir b phn bat kt cüa cay khi cay bj do den b phn bat kS' cüa
du&ng day không nhO han khoãng each quy djnh trong bang sau:
Dienáp

Dn35kV

110và220kV

500kV

Khoângcách

0,7m

1,Om

2,0m

3. Di vâi cay phát trin nhanh trong khoãng th&i gian 03 tháng Co khã näng vi
phim khoâng each quy djnh t?i Khoãn 1 và Khoãn 2 Diêu nay và nhung cay không con
hiu qua kinh tê nêu cht ngn, tia cành, thi phãi chat bO và cm trng mài.
4. Lüa, boa màu và cay chi duçc trng cách mep móng ct din, móng néo It nht
là. 0,5 m.
Din 8. Quy djnh v nhà &, cong trinh cO ngirOi sinh sng, lam vic ben
trong thrçrc ton ti trong hành lang bão v an toàn diro'ng day dan din cao áp
trên không
Nhà &, cong trInh xay dmg trong hânh lang bào v an toàn du&ng day dn din
trên không due quy djnh t.i Diêu 51, Lust Din lrc; Diêu 13 cña Nghj djnh so
14/2014/ND-CP ngày 26 tháng 02 nàm 2014 cüa ChInh phü; Khoãn 9 Diêu 1 cña Nghj
djnh sO 51/2020/ND-CP ngày 21 tháng 4 näm 2020 cüa ChIuh phñ süa dôi, ho sung
mt so diêu cüa Ng djnh so 14/20141ND-CP ngày 26 thang 02 nãm 2014 cüa ChInh
phü. ci the nhi,r sau:
1. Nba &, Cong trmnh xây dimg di.rçic tn tui trong hành lang bão v an toàn dumg
day dn din trên không có din áp den 220 kV neu dáp ung dci các diêu kin sau:
a) Mái icTp và tuOng bao phãi lam bng vt lieu không cháy;
b) Không gay can trâ throng ra vào d kim tra, bão duang, thay th các b
phn ccia dumg day;
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c) Khoâng each tir bt k' b phn nào cüa nhà ô, cong trInh xây ding den day
dn din gân nhât khi day trng thai vOng circ di không nhO hcm quy djnh trong
bãn2 sau:
Dináp

Dn35kV

110kV

220kV

4,0m
6,0m
Khoângeáeh
3,0m
d) Cumg d din trumg nhô hcm 5 kV/m tai dim bt k' a ngoài nhà each mt
dat mt (01) met và nhO hcin hoc bang 1 kV/m tai diem bat ki ben trong nhà cách
mt dt mt (01) met.
e) Di vâi nhà , cong trInh trong hành lang bão v an toàn dinmg day dn din
trên không có din ap 220 kV, ngoài dáp irng các diêu kin trên, các kêt câu kim loi
eña nhà a, cong trinh cOn phãi duqe nôi dat theo quy djnh ye k thut nôi dat.
2. Không cho phép tn ti nhà a và cong trInh CO nguai thithng xuyên sinh sang,
lam vic trong hành lang báo v an toàn dithng day dn din Irên khOng có din áp tr 500
kV trâ len, trir nhUng cOng lrmnh ehuyên ngành ph11e vi vn hãnh krói din do.
3. Khi tin hành cac cong vic trên mt dat, duO'i lông dt & gn hoc frong hành
lang bão v dithng day dn din trên không có khânäng ãnh hir&ng den sçr vn hành binh
thrnmg cUa dizang day hoc cO nguy ca gay sir cô, tai nn ye din thi dcm vj tiên hãnh
nhUng cong vic dO phãi có s1r thOa thun vth dmi vj quãn 1 cOng trmnh krth din ye the
bin pháp bão dam an toàn c.n thiêt.

CHU(iNG III
QUY DNH V AN TOAN TRONG PHAT DIN, TRUYN TA! DIN,
PHAN PilOT D!N VA SITJ D1JNG D!N
Diu 9. Quy djnh v an toàn trong quy hoch, thit k, xây drng, lap dt,
nghim thu thiêt bj, cong trInh din
1.Du an du tt.r xay dirng cOng trInh din phâi phii hqp vài Quy hoch chung xây
dirng Tht do, Quy hoch do thj, Quy hotch xay di.rng, Quy hoach phát triên din hrc và
các quy hoch chuyén ngành khác cüa Tning lxo'ng và Thành phô. Các dir an dâu tix cong
trinh din chixa phü hçp quy hotch phát trien din 1irc chi duc thi.rc hin khi duçc cap cO
thãm quyên phê duyt quy hoch cho phép.
2. T chirc, cá nhãn tham gia thit k, thm tra thit k cong trInh din lc phãi CO
day dü näng 1irc, chimg chi, diêu kin hânh ngh theo quy djnh cüa pháp lust. Ni dung
thiêt kê phãi tuân thu các quy djnh eüa pháp lut v thi& k xay drng cong trinh, yêu câu
cüa nhim viii thiêt kê theo trng buâc thit ke, tuãn thu quy hoach xây dmg, quy hoeh
phát triên din içrc, cânh quan kien tr(Jc; tuân thu quy chun k5 thut, quy phm chuyên
nganh, the tiëu chun Vit Nam hoc tiêu chun niràc ngoài, qu6c t du?c các CG quan cO
thãm quyên cho phép áp ding ti Vit Nam và dam bão cac diu kin: an toân ye din, an
toàn ye xây dimg, an toan ye cong ngh, an toàn y phOng chng cháy nO, các quy dnh ê
bão ye mOi tnr?mg. HO so' thiêt kê cOng trinh din phâi &rçYc thm tra, tham djnh, phe
duyt theo quy djnh cüa phap lust yà Thânh phO.
3. T chrc, cá nhãn tham gia xây d%rng, 1p dat, giàm sat thi Cong yà nghim thu
thiêt bj, cOng trinh din phâi cO day dü näng lirc, kinh nghim theo quy dh cüa pháp lust.
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Ngui lao dng lam cong vic xây lip, si'ra cha duông day, thit bj din phâi duçic dào
tto ye nghip vii, k5 thut dung yêu câu ngãnh nghe, duçic huãn luyn và cap the an toãn
din. Các 4t 1iu, thiôt bj din si'r dimg phái Co chirng chi chat krqng hoc Co nhân hiu
hang hoá, dàng k) chat hrcmg phui hçp voi tiêu chuan, quy chuãn k5 thu.t và các quy dnh
khac cO lien quan cüa pháp 1ut. Vic xây dirng, lap dt thiêt bj, cong trInh din phãi tuân
thu ho sa thiêt kê, chi dn k thut, huâng dn cüa nhà san xuAt, man thu Quy chuân k5
thut Quoc gia ye an toàn din, phi.rcing an thi Cong phãi dam bão an toàn ye din nhât là
ti cáe khu virc trong Va gãn HLBVATLDCA; ttmg cong vic phãi chrçic nghim thu dày
du, kip thôi theo quy djnh cUa pháp lut ye xây dirn Ho sa xây d1rng, lap dt và nghim
thu thiêt b, cong trinh din phãi duçic 1p kjp thi, day dü, dung theo thirc tê và quy djnh
cüa phãp lut.
4. TS chirc, canhan khi thrc hin hoat dng phát din, truyn tãi din, phân phi
din phãi thixc hin dày dü các quy djnh ye an toàn quy djnh tti Diêu 54, Diêu 55 Lut
Din 1c, Nghj djnh cüa ChInh phii quy djnh chi tiêt thi hành Lust din lirc ye an toàn
din và to chüc thirc hin các quy djnh ye an toàn tii các Khoàn 1, 2, 3 Diêu nay.
Diu 10. Quy djnh v an toàn trong du ni, tãch du ni, kim djnh, thI
nghim và bão trI thiêt bj, cong trInh din
1. Vic thc hin thoã thun du ni, thirc hin ctu ni hoac tách du n6i cong
trInh din phãi tuân thu quy hoch phát triên din lrc. Nghiêm cam vic thc hin dâu
noi cac cong trinh din không có trong quy hoch phát trin din 1c. Thao tác dâu nôi,
tách dâu nOi hrOi din phãi tuân thu quy trinh diu d h thông din quôc gia, quy
chuân k5 thut quôc gia ye an toàn din và quy trmnh thao tác trong h thông din quôc
gia di.roc Bô Cong Thirnng quy dinh Kêt qua thuc hiën thoa thuân dâu nOi, thuc hiên
dâu nôi ho.c tãch dâu nOi phãi duçc 1p thành ho so, tuân thu theo quy djnh h thông
din truyên tãi, h thông then phân phOi va quy dnh ye tiêp cn dien nang cüa B
Cong Thiwng.
2 Thiêt hi, yât lieu cong trrnh lucci diên thuôc diên phai thuc hiên yiêc kiêm
dinh hoc thi nghim thI chU dâu tu trong qua trInh xây drng (hoc chü sâ hUn cong
trinh din trong qua trinh thrc hien bâo trI) phài có trách nhiem to chuc viêc kiêm
djnh, thi nghim theo quy dnh cña pháp lust. T chuc, Ca nhân tham gia hoat dng
hem djnh, thi nghim then phãi có nang lirc du?c c quan cO thâm quyên cong nh.n.
Ngu?ñ trijc tiêp tham gia hot dtng kiêm djnh, thi nghim phài duc dào t?o ye nghip
vu, k5 thut dung yêu câu ngành nghê, duc huân luyn và cap the an toàn dien, Ni
dung, quy trinh thirc hien kiêm djnh, thu nghim phài man thu các quy chuãn k5 thut,
tiêu chuãn duçic phép ap d%lng tii Viet Nam; thit bj sü diing cho hott dng kiêm djnh, thl
nghim phài duçc hieu chinh dam bão dO chInh xác va con hin sà diing ti thyi diem sü
dpng cho kiêm dnh, thi nghim. Kêt qua kiêm dinh, thi nghim phãi 1p thành tài lieu,
quán 1, theo dOi theo quy dnh cña pháp luat.
3. T chuc, ca nhãn khi th?c hien hoat dng truyn tãi dien, phân phi dien phãi
thuc hien day du cac quy dmh ye an toan quy dmh tai Diêu 55 Luàt Diên hic, Nghi dinh
cüa Chinh phu quy djnh chi tiêt thi hânh Lust dien lc ye an toàn dien và to chuc thirc
hien các quy djnh ye an toàn t.i các Khoàn 1, 2 Diêu nay.
Diên 11. Quy djnh ye an toàn trong sfr ding din
1. H thng dung day dien trt.rOc khi dua vào khai thác, sü drng phãi có dy
d tài lieu ye thiêt kê, thi công, hoân cong va các tài lieu k thut khác lien quan, tài
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1iu huàng dn si'r diing kern theo the thông s k5 thut, tInh näng, tác diing và các 1uu
d htràng dn ngui sir diving phOng tránh sir cô vã tai nn din. ChU dâu ttr phãi thirc
hin bàn giao day dü cho ben sü diing theo quy djnh.
2. Di vâi the t chirc sir dicing din phãi có dy dii các tài 1iu ye tiêu chuãn,
quy chuân k5 thut an toàn din; các huàng dan nhu: Quy trInh, ni quy và bin pháp
t chirc thirc hin các quy dnh v an toàn din tai Co quan, doanh nghip trên Co s
tiéu chun, quy chun k thut ye an toàn din hin hành. Thiêt lap ho so, l ljch, tài
lieu ky thuat lien quan dn thiêt bj din và to cht'rc quãn l theo quy djnh. Tai các vj tn
van hành phãi cO day dü cãc quy trinh ye van hành thiêt b, x1r 1 sir cô din; so do hrOi
din, ni quy phOng cháy chüa chay, trang bj day dü drng cxi, phixong tin bão v cá
nhân, biên cam, bién báo và the ding ci,i phiscrng tien Ca nhân khác. Bô tn ngui lao
dng lam cOng vic lien quan den van hành, sàa chfta &räng day, thiêt bj din phãi
dLrqc dào tao v nghip vti, k5 thuat dung yêu câu ngành nghê, duçic huãn 1uyn và cap
the an toãn din. Các thiêt bj, dçing C11 din phâi duc quãn l, kiêm djnh an toàn theo
dung quy djnh cüa pháp luat.
3. Di vOi Ca nhân, h gia dinh s1r ding din ha áp: CO trách nhirn darn bão an
toân cho h thông din thuOc phm vi cüa rnInh, cO trách nhim dâu tix lap dt dixèng
day dn din tai noi sü di,ing dam bão các tiêu chuân ky thuat an toàn. Nên sà dirng các
loai day dan, day cap diên va thiêt bi bao ye him diên ducic dcm vi diên lire khuyên cao
hoac tir van lap dat, khOng nên tr sfr dçing, lap dt các loai day dan, thiêt bj bão v
không rO nguôn gOc xuât xü không darn bào an toàn. Chi si'r diving các thiêt bj din cO
cong suât phü hçrp vâi tiêt din day dan nhàrn tránh vic gay qua tâi, his hông thiêt bj
hrài din. Cii th:
a) D& vâi nhUng day nhánh trong gia dinh, day di dng tr cm tâi nhng
thiêt bj có cong suât nhO han 1 kW nhu ti vi, tü lanh, quat din, ... thI dung day dong
mêrn vi 2 lOp each din, có tiêt din 2x1,5 mm2 Doi vâi thiêt bj có cong suat iOn hon
1 kW và nhO han 2 kW nhix bép din, den sixOi, diêu hoà, ... thI nên sir diing day vâi 2
lOp each din tiêt din 2x2,5 mm2.
b) VOi day ngun cp, day dn cm din hoc cp cho nh&ng thit bj din cO
cong suât iOn hon 2 kW nen 1a ch9n tiet din day dn theo cOng suat nhu gi sau:
Tit din day
DOng din pha
Cong sut kW (tai Cong suit kW (nu su
dông (mm2)
d1ing 3 pha)
(A)
din áp 220 v)
1,5

3,75

0,7

2,1

2

5

0,94

2,81

2,5

6,25

1,17

3,51

4

10

1,87

5,61

6

15

2,81

8,42

10

25

4,68

14,03

16

40

7,48

22,44

25

62,5

16,69

35,06

35

87,5

16,36

49,09
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4. T chrc, cá nhãn sCr d1ing din cho san xut, sinh hoat, kinh doanh djch vi phái
thrc hin dày dü các quy dnh ye an toàn quy dinh tai Diêu 57, 58 Lust Din lijc, Ngh
djnh cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hãnh Lust din l%rc ye an toàn din và to chirc
thirc hin các quy djnh ye an toàn tti các Khoán 1, 2, 3 Diêu nay.

CHTf€NG IV
TRACH MIIM XI LY VI PHAM HLBVATLDCA
VA VI PHM AN TOAN DIN
Then 12. Trách nhim cüa UBND cp xä
1. Tuyên truyn, ph bin quy djnh cña Thành ph v an toàn din; kim tra,
phát hin, xir 1 kjp thñ theo thâm quyên ngay tr dâu dôi vó'i các hành vi vi phm
HLBVATLECA, hành vi vi phm quy djnh ye an toàn din trên dja bàn.
2. Khi chija có quy djnh cp "Giy phép xây dçrng" tii các vilng nông thôn,
UBND cap xã quãn l chat chë và cãnh báo dn các h có thu câu xây dirng không dé
xây ra tinh tring vi phm HLBVATLECA.
3. T chirc, phôi hçip vâi các cci quan chüc nAng, ngành Din tip nhn thông
tin, tiên hành xü 1 các to chirc, Ca nhân có hành vi vi phm FIILBVATLDCA, hành vi
vi phm quy djnh ye an toàn din trên dja bàn.
4. Khi phát hin cong trInh krói din cao áp trên dja bàn bj các chü du tii, &m vj
thi công, cá nhãn vi phm HLBVATLE)CA hoc có hành dng phá houi thI khân tnxo'ng
phôi hcp vói các cci quan chirc näng, nganh Din ngän chn, khãc phiic, xir l kjp thi
theo quy djnh. Báo cáo kjp thñ nhUng cong trhih xây drng vi phm HLBVATLDCA
vuçt qua tham quyên xCr l vài Ban clii dao phát trin din lirc cp huyn.
5. Chi tjch TJBND cp xà dng thô'i là Uy viên Ban chi do phát trin din hrc cp
huyn chu trách nhim trirâc ChU tjch TJBND cp huyn v trin khai các thim vi
trong xir 1 vi phm HLBVATLDCA, vi pham quy djnh v an toàn din trên dja bàn.
Diu 13. Trách nhim cüa UBND cap huyn
1. Rà soát, kin toân Ban chi dao phát trin din 1iic cp huyn và duy trI hoat
dng thirng xuyên, hiu qua dê chi dao xir l các vi phirn HLBVATLDCA, hành yj
vi phm quy djnh ye an toàn din trên dja bàn cüng nhu các ho.t dng khác cüa Ban
clii dao phát triên din lirc cap huyn.
Trumg Ban chi dao phát trin din lirc cp huyn là Chü tjchlPhO Chü tjch
UBND cap huyn duçc phãn Cong phii trách linh virc phát triên din lirc chju trách
thim cüa nguôi dirng dâu truóc pháp lut, UBND Thành phO, Trithng Ban chi dao
phát triên din 1rc Thành phô, UBND cap huyn trong cOng tác cüa Ban chi dao phát
triên din 1irc cap huyn và dam bão an toàn din trên dja bàn.
Cáe U viên là Tnthng/pho cac phông, dan vj trrc thuc UBNI) c.p huyn,
Chü tjch UBND cap xà, Lành dao các dan v din lçrc có cOng trinh din trên dja bàn
do ChU tjch UBND c.p huyn quyt djnh, phàn cOng cOng tác cii the Va chju trách
thim truâc ChU tjch UBND cap huyn, Trrnmg Ban chi dao phát triên din lrc cap
huyn ye nhim vii duçc giao.
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2. Chü trI ph6i hçrp vâi các don vi din 1irc quàn 1 4n hành Ii.râi din thirng
xuyên rà soát, thông kê các diem vi phm an toàn 1uâi din cao áp, xây dirng Kê hotch
hot dng cüa Ban chi do có các giài pháp cii the dé dt mic tiêu hang nàm giám tôi
thiêu 30% so vii vi phtm Cu, không d tn tii vi phm mâi.
3. Chi dto và giám sat các don vj din 1irc trong sü diing 1rc hrçmg Kim tra
viên din lirc dê kiêm tra vic th?c hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye sà di1ng din,
bâo v an toàn cong trInh din lirc và krâi din trên dja bàn nhm kjp th?ñ phát hin và
xr 1 nghiêm các hành vi vi pham HLBVATLDCA, hành vi vi phm quy djnh ye an
toàn din.
4. Chi do UBND cp x th%rc hin Cong tác kim tra nh&m ngän ch.n và xfr 1
kjp thñ, dfrt diem ngay tir dâu dôi vâi CáC tnxng hçp vi phm IHBVATLDCA; xfr 1
các vi pham theo thâm quyên.
5. Thirc hin trách nhim cUa Co quan Cap phép xây dirng trithc khi cp phép
cho to chirc, Ca nhân xây dimg theo quy djnh tai khoãn 2, Diêu 51 cüa Lust Din 1irc.
6. Thc hin chirc nâng thAm djnh, cp "Giy chfrng nhn quyn sr dçing dAt"
phái phôi hqp, khâo sat cht chê Cüng các dcm vj Din hrc, lam rO chi giâi cüa
HLBVATLDCA và phm vi giâi hn sü dctng dat tránh chông Ian; to chuc giám sat
vic thrc hin ni dung giãy chi'rng nhn dâ cap theo quy djnh.
7. Tuyên truyn rng rai v tm quan trong ciia luâi din cao áp Va CC bin
pháp báo v COng trinh luâi din eao áp, vai trô cüa dam bão an toàn din trong cung
üng, sü diing din; kiêm tra, xü l CáC vi phtm HLBVATLDCA, vi pham quy djnh ye
an toàn din dông thai tO chtrc quãn l, bào v an toàn COng trmnh lixâi din eao áp theo
thâm quyen, chu trách nhim trtxàC UBND Thành phô nêu d phát sinh vi phm trên
dja bàn.
1)iu 14. Trách nhim cüa Giám dc S& Cong Thiro'ng
1. Thrnmg trirc Ban chi do phát trin din lirc Thành ph; tham mini LJBNI)
Thành phô ban hành quy chê ho.t dng cüa Ban chi do, xây drng Kê hotch hoat
dng hang nàm cüa Ban chi do phát triên din hrcThành pho; thành 1p to Cong táC
giüp vic Ban chi dao phát triên din hrcThành phô.
2. T chCrc quãn l, bào v an toàn cOng trinh hrri din Cao áp trén dja bàn
Thành phô theo quy djnh cüa pháp lut. Chii tn thc hin so hóa và quãn l c sO dü
lieu h thông din thành phO J4à Ni phiic vii cOng tác quy hoach, cOng tác Cap phép
cüa cac co quan chuyên mon dam bão HLBVATLDCA và the cOng tác khác.
3. ChO trI cung UBND cp huyn rà soát, tng hcxp các trtrông hçp cOng tninh
khOng dü diêu kin ton tai trong phm vi hành lang bão v an toàn hthi din cao áp, dê
xuât phuong an báo cáo UBNID Thành phô quyêt djnh.
4. T chirc tuyên truyn, tp hun nghip vi, kim tra, don dc UBND Cp
huyn, các don vj din 1irc và các to chüc, cá than có lien quan xir 1 các diem vi
pham IHILBVATLDCA, các trithng hcTp vi pham quy djnh ye an toàn din tren dja bàn
diing quy djnh.
5. Chi do Thanh tra SO xir l cac vi phm v an toàn din, các cong trInh vi
ph.m HLBVATLDCA theo thâm quyn duçc quy dinh tai Nghj djnh sO
134/2013/ND-CP ngày 17 tháng 10 näm. 2013 cüa Chinh phü quy djnh x1r pht vi
pham hành chfnh trong 11th virc din içrc, an toàn dp thüy din, s1r dicing nãng h.rcng
tiêt kim và hiu qua.
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6. Giãi quy& the khiu ni, té cáo và các vn d lien quan dn
HLBVATLDCA, an toàn din trên dja bàn theo thâm quyên.
Diu 15. Trách nhim cüa Giám dc Sr Xây dijng
1. Chi dao Thanh tra Sâ xir 1 các cong trInh vi phm HILBVATLDCA theo
thâm quyên duçc quy djnh tti Nghj djnh so 134/2013/ND-CP ngày 17 tháng 10 näm
2013 cüa ChInh phü quy djnh xr pht vi pham hành chInh trong linh vre din h.rc, an
toàn dp thüy din, si'r d%ing näng hrcmg tiêt kim va hiu qua.
2. Cp phép và hixàng dn, kim tra các cci quan cO thm quyên cp phép xây
dmg dam bâo HLBVATLDCA theo quy djnh.
3. Chü trI hi.róng d.n v cong tác quàn l chit hxç'ng, thi Cong xây dirng va bào
trI cong trinh xây drng trên da bàn thành phô Ha Ni; CO trãch nhim kiêm tra cong
tác nghim thu hoàn thành cliia váo sü diring các cong trinh CO ành huOng lan den an
toàn, lçii Ich cong dông dôi vOi cong trInh chuyên ngành do mInh quãn l (chung Cu,
nhà cao tang, cong tr'mh cong nghip, 4t 1iu xây dirng, hi tang k5 thut,...), dam bão
các quy djnh an toàn ye din.
Diu 16. Trách nhim cüa Giám Mc S& Giao thông Vn tãi
1. Chi dao hot dng cp phép xây dirng chuyên ngành, huàng dn các dan vj
diên hrc ttx buac thoa thuãn cong trrnh thiêt yêu xây dung trong pham vi bao ye kêt
câu ha tang giao thông duOng b den bi.râc thiêt k k thut và cuOi cüng cap phép thi
Cong Xây dirng cong trInh thiêt yeu trong pham vi bâo v kêt câu h tang giao thông
duang b dang khai tháC dam bão tránh chong lan gifla hành lang bão v cãc cOng
trInh ha tang giao thông và HLBVATLDCA dc bit là các cOng trInh din di ngâm.
2. Chi dao các dan vj chuyên mon trirc thuc ph61 hcrp vâi các dan v din iirc
thuang xuyen cp nht sa do mt bang luâi din cao ap, ca sO' dt lieu h thông din
dc bit là các cong trInh din di ngâm phic vi cong tác quail l ha tang giao thông và
cap phép thi cOng.
3. Thijc hin trách nhim cüa ca quan cp phép xay drng truâc khi cap phép
cho to chirc, Ca nhân xây dirng theo quy djnh tai khoãn 2, Dieu 51 cña Lust Din lirc.
4. Chi dao các dan vj chuyén mon trirc thuc trong giám sat sau cap phép, kjp
thO'i xir l, giãi quyêt theo thâm quyen không de vi pham ye an toàn din hoc ành
huO'ng den 4n hành an toàn h,râi din cao ãp.
Diu 17. Trách nhim cüa các don vi Din hyc
1. Phi hçTp vâi SO' COng Thuang thuO'ng xuyen cp nht và hoàn thin vic s
hOa ca sO' di lieu h thông din Thành ph phiic vi1 cong tác xir i ITTLBVATLDCA va
cong tác khác. Cung cap so do mt bang hthi din cao áp dang vn hành trên dja bàn
cho UBND cp huyn và các co quan cp phép chuyên ngành cüa Thành phO. ChU
dng lam vic vài SO' Giao thông Van tài d duçic thOa thuan vi tn huàng tuyên trong
pham vi bão v kêt câu ha tang giao thông duO'ng bO dam bào tuân thU quy djnh tai
Nghj dnh so i 1/2010/ND-CP ngày 24 tháng 02 näm 2010 cUa ChInh phU quy djnli ye
quàn l và báo v kt câu ha tang giao thông diro'ng b.
2. Tuyên truyn, ph bin các quy djnh cUa Nhà nuOc v HLBVATLDCA yà an
toàn din; phOi hçip vài các co quan chüc nang kiem tra, báo cáo xU l diem vi pham
HLBVATLDCA và vi pham an toàn din theo dUng quy dnh.
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3. Tuân thu quy djnh cüa pháp 1ut vã Thành ph trong quy hoach, thit k, xây
drng, lap dt, thI nghim, kiêm dnh và bão trI các thiêt bj, hrOi din nhãm quân 1 4n
hãnh kthi din an toàn.
4. Thung xuyen kim tra luâi din thuc pham vi quãn 1, phi hçTp vói chinh
quyên dja phuang và các &m vj din hrc khác trong phát hin, xü 1 các vi pham
HLBVATLDCA và an toàn din; 1p biên ban vi phm và dê nghj xir 1 vi phm g1ri
den các ca quan chirc nang: UBND cap xã, UBND cap huyn và Thu?mg tr1rc Ban chi
dao phát triên din I?c Thành ph.
5. Nghiên ciru 1p k hoach, b trI ngun vn tfrng birOc ha ngâm krâi din cao
áp trong khu vrc phát triên do thj (ixu tiên khu vrc trong Vành dai 4) gOp phân cãi tao
cánh quan hen tnk cUa khu virc, tang hiu qua sir ding dat, dam bão HLBVATLDCA
theo quy djnh.
6. Lp phuang an du tir, cài tao luâi din theo quy hoach nhm khc phiic tInh
trang vi pham BLBVATLDCA ciXa cong trInh xây dirng theo dê nghj ciXa chñ dâu tr
cong trinh (trong trithng hçip Chü cong trInh xây dirng vi pham tir nguyen bó kinh phi
di chuyên, cãi tao cong trinh hrâi din cao ap) va phãi cO xác nh.n bang van ban cüa
chirth quyên dja phuang cO cong trmnh cãi tao. Khi cãi tao và xay drng cong trInh hrOi
din cao ap phái thrc hin theo quy djnh tii Diêu 9 cüa Nghj djnh 14/2014/ND-CP ngày
26 tháng 02 nam 2014 cüa ChInh phü.
7. Phãi tháo di thu hi các kt cu cüa hang miic, cong trhth hrài din do don vj
quãn l; hoàn trã mt bang trong vông 06 tháng kê tr khi hang mic, cong trInh luOi
din do dixçrc tách khOi h thông din và không con khai thác, si'r diing.
8. Thc hin ngi'rng giam cung cp din theo quy djnh cüa pháp 1ut d& vOi cac
hành vi vi phm an toàn din theo quy dinh; thông báo và giam sat các h) sir diving din
xung quanh khOng diiçc cap din cho cong trinh, diem vi phm.
Diu 18. Trách nhim cüa các co quan có lien quan
1. Giãm dc Cong an Thành phd, Tiz 1nh B tir 1nh ThU dO có trách nhim:
Chi dao cong tác bão dam an ninh, an toàn krOi din cao áp trong pham vi các dan vj
trirc thuc; tham miru, phôi hçp vO'i các Sâ, ban, ngành cUa Thành phô, UBND cap
huyn, UBND cap xã trong kiêm tra, xU l các vi phm UILBVATLDCA và vi pham
an toàn din theo quy djnh; chi dao cãc phOng nghip vii, Cong an các qun, huyn, th
xã kp thi phát hin, ngãn chn các hành vi vi pham quy djnh pháp lut nhir: trm cap
trang thiét bj hrOi din, phá hoai luài din, trm cap din näng,.
2. Giám dc Sâ Tài chinh cO trách nhim:
- Phi hçp vO'i các S, ban, ngành cUa Thành ph tham miru báo cáo UBND
Thành phO ho trI kinh phi tr nguOn chi thu?ing xuyên ngân sách Thành Phô dê triên
khai thc hin các nhim vi.i theo quy dinh.
- ChU trI phi hcTp vâi các S, ngành cO lien quan th.m djnh, quyt toán kinh
phi lien quan den thre hin cài tao, di chuyên các Cong trinh din lc ph%1c viii giài
phong mt bang theo quy djnh cUa Nhà nirâc.
3. Giám dc Sâ Tài nguyen và MOi tnrO'ng có trách nhim:
- Tham mini IJBND Thành ph giai quyt các ni dung lien quan den quy
hoach sU diing dat xây dirng các cOng trIrih din lirc, don giã den bU giãi phong mt
bang phiic vii dâu tii, cãi tao các cOng trinh luâi din trên dja bàn Thành phô.
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- Chñ trI phi hcip vi các Sâ, Nganh Co lien quan huâng dn vic thirc hin bi
thu6ng, M trq theo quy djnh cüa Nha nuàc.
4. Giám dc Si Quy hoach Kin triic có trách nhim:
- Chñ trI tip nhn h sci, thm dnh và trmnh duyt hoc phe duyt theo thrn
quyén vic thOa thun vj tn, huóng tuyên cong trInh din theo thâm quyên tti Quyêt
djnh so 11/2018/QD-UBND ngày 09 tháng 5 nàm 2018 cüa UBND Thành phô ban
hành Quy chê quãn 1 phát trin din hrc trên dja bàn thành phô Ha Ni dam bào an
toàn cong trIrth lisâi din theo quy djnh.
- Phi hqp cung cp thông tin v quy hotch (khi nhn duçc d nghj cüa c quan
chü tn) dê phiic vi cong tác bào v, xtr l vi phm hành lang báo v an toàn hthi din
cao ap theo quy djnh.
5. Các cci quan truyn thông
Dài Phát thanh Truyn hInh Ha Ni, Báo Ha Ni mâi, Báo Kinh th do thj va cac
ci quan thông tin truyên thông khãc cüa Thành phô can ci'r chiirc näng nhim vii cO
trách nhim tham gia, tuyên truyên ye tam quan trong cUa luOi din cao áp và cong tác
bâo v HLATLDCA, vai trô cña cong tác dam bào an toàn trong cung frng, sir diing
din trên dja bàn Thành phO.

CHU'I1NG V
KIEM TRA X1J LY VI PHAM HLBVATLDCA
vA VT PHAM AN TOAN DIN
Diu 19. Kim tra, 1p Biên ban vi phm và ra Quyt tljnh xfr phat
1. Kim tra viên din 1c S Cong Thirnng, Tng Cong ty din hrc thành ph
Ha NOi, Truyên tãi din thi,rc hin cOng tác kiëm tra, 1p biên bàn kiêm tra, tru?mg hcp
phát hin hành vi vi phm. hành chInh trong 11th vi,rc din li,rc thi 1p biên bàn vi pham
hành chInh trong linh virc din li,rc, trmnh c quan có thâm quyên xir 1 theo quy djnh.
2. Thanh tra din hrc Sâ Cong Thuong kim tra, phát hin, hoc khi duqc các th
chirc, cá nhàn thông báo ye hành vi vi phm HLBVA1U)CA, vi phm ye an toàn din có
trách nhim 1p Biên bàn vi phm hành chInh trong lThh vrc din 1c và ra Quyet djnh xü
phtt theo thãm quyên.
3. Thanh tra xây dirng chuyên ngành kim tra, phát hin hoc khi dixçc các t
chtrc, cá nhàn thông báo có hành vi vi pham HILBVATLDCA thI kiêm tra, 1p Biên
bàn vi pharn hành chinh trong linh virc din 1irc, hoàn thin ho s báo cáo cap có thâm
quyên quyêt djnh xir 1.
4. ChU tjch UBND cp xA, cp huyn, Chánh Thanh tra Si COng Thumig,
Chánh Thanh tra xây dirng Thành phO ra Quyt djnh xir pht vi pham hành chInh trong
11th virc din 1?c theo thâm quyên.
Diu 20. Ho siY xu' 1 vi pham
IT sci xir 1 vi pham hàith chInh trong llnh virc din hrc duçc áp ding theoLu@
Xr 1 vi pham hành chInh s 15/2012/QH13 và Lust sO 67/2020/QH14 si'ra dôi bO
sung mt sO diêu cüa Lust xü 1 vi phim hành chInh; Các Ngh djnh ciia ChInh phü
Quy dnh chi tiêt mt sO diêu và bin áp thi hành Lust xir 1 vi phm hành chInh gOm:
1. Biên bàn xr phtt vi pham hành chfnh trong llnh vt.rc din li.rc;
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2. Quyt djnh x1r pht vi phm hành chInh trong linh virc din 1rc;
3. Quyt djnh tm giU tang vet, phuing tin vi pham trong lTnh vijc din 1irc
(neu có);
4. Quyt djnh ci.rng ch thi hành quyt djnh xir phIt vi phm hành chInh trong
lTnh vrc dién 1irc (néu co);
5. Các h sa pháp 1 cO lien quan dn quyn sü diing dt và sâ hUunhà; các h
s theo quy djnh di vâi hoat dng xây dirng (quyêt djnh dâu tu, thiêt kê, giây phép
xay drng Cong trmnh....).
Diêu 21. Xfr 1 các cong trinh xây ding vi phtm
1. DInh chi thi cong xây drng Cong trinh; Lp biên ban vi phm hành chInh trong
linh virc din lirc; Xir pht vi phm hành chmnh theo quy djnh hin hanh va buc Ca nhãn,
to chirc vi phm khôi phi.ic lai tInh trng ban dâu hoc tháo d phan Cong trInh xây dirng
vi phm.
2, Cãi tao cong trInh hxâi din cao áp nhm khc phic tInh trng vi phm
HLBVATLLDCA hoc cong trinh xây dirng dê dáp 1mg cac diêu kin duçc ton tai
trong HILBVATLDCA theo quy djrth cüa pháp 1ut.
3. Ca nhân, t chlrc bj xlr pht vi phm hành chinh Co trách nhim thc hin
Quyêt djnh xlr pht vi phm hành chInh, nêu không tir nguyen Chap hành thI bj crnng
chê thi hành theo quy djnh cua pháp lut.
CHIJC1NG V
MIEN THUNG, K'c LU4T vA TO CH15C TIIIU'C HIN
Diu 22. Khen thir&ng, k 1ut
1. T chlre, Ca nhãn có trách nhim trong cong tác bão v an toàn hành lang hrài
din cao ap và an toãn din Co thành tIch xuât sac thi ducc xét khen thu&ng theo quy djnh
hin hành.
2. T chlrc, Ca nhân Co trách nhim bão v an toàn hành lang hrâi dien cao áp
do thiêu trách nhim hoc cô lam trái các quy djnh cüa Nhà mthc gay thit hai cho
ngi,ri dan, cho dan vj, gay mat an toàn cho h.râi din se b k lust bang hinh thlrc
khiên trách, canE cáo, ha bc luong, ha ngch hoc buc thOi vic và phãi bôi thithng
thit hi theo quy djiih cUa pháp 1ut. Tri,r?ng hçTp gay hu qua nghiém trQng së bj xem
xét truy clru trách nhim hmnh s1r theo quy djnh cüa pháp lust hin hành.
Diêu 23. Kinh phi hot dng
1. Kinh phi hoat dng cüa Ban chi dao phát trin dién lirc Thành ph cho linh
virc an toàn din duc cap tir ngân sách Thành phô, Sr Cong Thucrng có trách nhim
1p d toán và quãn l kinh phi hoat dng hang nàm theo quy djnh.
2. Kinh phi hoat dng cüa Ban chi dao phát trin din lijc cp huyn và cüa
UBND cap xâ cho linh virc an toàn din duçc cap tr ngân sách dja phrnmg và quan l
theo quy djnh cüa Lust ngân sách.
Diu 24. Giãi quyt khiu ni, t6 cáo
Giái quyt khik nai, t cáo di vâi các t chlrc, cá nhân trong vic xCr 1 vi phm
FILBVATLDCA dirçic thirc hin theo Lut Khiu nai, to cáo và các van bàn lien quan.
Diu 25. To chü'c thrc hin
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1. S Cong Thuong có nhim vii phi hcip vâi các S&, ban, ngành và các dn vi
lien quan to chirc kiêrn tra, don dôc thirc hin Quy dnh nay; báo cáo djnh kSi (6 tháng,
cá nãm) và theo yêu câu dôi vâi UBND Thành phô và BO Cong Thung.
2. UBND cp huyn, LTBND cp xã chu trách nhim và t chi'rc th?c hin Quy
djnh nay trên dja bàn, th?c hin báo cáo djnh k' (qu, nàm) và theo yêu câu ye tmnh
hInh vi phm an toàn din, cOng tác x1r 1 vi phm HLBVATLDCA trën dja bàn vâi
S Cong Thuong.
3. Các don vj Din l?c quân 1 vn hành hrâi din t chüc thirc hin Quy djnh
nay; thirc hin báo cáo djnh k' (qu, nàm) và theo yëu câu ye tinh hInh vi pham an
toân diên, cong tác x 1 vi pham FILBVATLDCA trong phm vi quãn l 4n hành
vài UBND cap huyn quãn 1 dja bàn noi xãy ra vi phm Va vOi Sâ Cong Thuong.
Trong qua trinh thirc hin quy djnh, nu vi.ràng mc các t ch'tc, Ca nhân lien
quan phãn ãnh kip thai ye Si Cong Thircing d dlr?c huóTlg d.n thirc hin dng th?yi
báo cáo UBND Thành phô dê bô sung, diêu chinh kjp th?yi./.
TM. UY BAN NUAN DAN
KT. CHU T!CH
PHO CIIIU TICH

Nguyn Minh Quyn

BAO CÁO GIAI TR1NH (LAN 2)
V vic tiêp thu các kin gop cüa các thành viên to son thão thy thão quy djnh quail 1, dam bão an toàn (tin trên dja bàn
thành ph Ha Ni thay the Quyêt dlnh s 76/2014/QD-IJBND ngày 08/10/2014 cüa UBND thành phô Ha Ni
TT

Ten co quan

1

Cong an thành
pho Ha NQI

2

Bô Thani mini Bô Tir lênh Thu
do Ha Ni

3

S&Turpháp

Ni dung tip thu
- S trang tti "QUY DjNH" dà dtt canh giiia theo chiu
ngang trong phàn lê trén cüa van bàn, không hiên thj trang thi.'r
nhât.
- Dinh 1 trang tai "QUYET DNH" VA "QUY DjNH" dã
diu chinh di vài mép trên là 20mm.
- Ti "QUYET DjNH" dà chinh süa day di ten 1oi van bàn,
so, k hiu, cci quan ban hành, ngày tháng näm ban hành van bàn.
- Ti dê mile "QUY DINH Quan I, dam báo an toàn dién trên
dja bàn thành phô Ha Ni", da diu cbinh dua "Quàn 1, d bão
an toàn din" và "trên dja bàn thành ph Ha Ni" ye ci'mg dOng.
- Tti Diu 5 (Hành vi vi phm ye an toãn din) dà diêu chinh
tir "Lust diên hrc" thãnh "Lust Diên hxc",
- Ti Diu 6, Diu 8 cIA diu chinh clii ghi ten loti va s, k
hiu cüa Lust, Nghi djnh,
Ti khoàn 1, Diêu 25 cIA diêu chinh thành "Sâ Cong ThiKmg
có nhim vii phôi hçrp vOi cac Sr, ban, ngành và các dan vj lien
quan t chi'rc hem tra, don dôc t1c hin Quy djnh nAy; djnh kS'
(6 tháng, hang näm) va theo yêu câu dOi vói UBND ThAnh phô và
BO Cong Thixang".
Thong nht vth nOi dung dir thAo

Ni dung kliông tip thu, giãi trinh
S6, k hiu tai "Quyt dnh" d ngh hiu chinh tii "St:
/2021/QD-UBND" thành "S:
/QD-UBND, cOr cht 13.
Ni dung nay dA tip thu và do con trong qua trmnh hoàn
thiên, xin kien rông räi dôi vii dir tháo, Sà Cong Thu'ung
sE liru j5 trong qua trInh hoàn thin trithc khi trInh thdm
dinh, ban hành van bàn quy phm pháp luât, tuân th theo
quy dnh tti Diêu 10 cüa Luit ban hành van bàn quy phm
pháp 1ut nAm 2020.

- Tip thu chinh si'ra khoàn 3 diu 16 Dir thAo bO ni dung quy
djnh "Khi cap phép dói vái cong trInh xáy drng ánh hw&ng den
HLBVATLDCA phdi yêu cOu C/iü dâu tir thirc hiçn "dé dAm
bAo ni dung ye cAi cách cAc thu tc hành chinh. Ni dung khoàn 6
Diu 13 và khoAn 3 diu 16 dixçrc chinh si'ra thAnh: "Thirc hin
trách nhim cüa cci quan cap phép xay drng tri.róc khi cap

- Cci quan son thAo xin gill nguyen quan dim trich dn các
quy djnh ti diêu 6, diêu 7, diêu 8 Dir thão dê lam rO các ni
dung ye chuyên ngành do duçic trIch dan tir nhiêu van bàn
quy phun pháp lust khAc nhau (Lutt din lre, Nghj djnh) dé
các cci quan, don vj có lien quan dê dàng trong thc hin,
không phAi tra ciru nhiêu ni dung, nhiéu quy djnh tai nhiêu

phép cho th chüc, cá nhân xây drng theo quy djnh tti khoãn
2, Diu 51 cña Lust Din lirc"
- Co quan son thão tip thu kin cUa S& Tii pháp v nOi dung có
dir thão Ttx trinh, trong do nêu rô sir cn thit, Co sO pháp i, SO
thirc tin sfra di, b sung hoàc thay the nhftng dieu khoàn cii the
tti Quy& djnh s 76/2014/QD-UBND.

4

5

6

8

(

ay d

S0 Tài Chinh

So nông nghip
và phát trin
nông thou
Sr quy hoch
kiên trüc
Sr Giao thông
vn tãi
S& TIi nguyen
vii môi truô'ng

- Tai khoãn 2, Dieu 9 dà b sung cim tir "thm tra thiet ke" và
sfta thành "To chirc, cá nhãn tham gia thiêt kê, thám Ira thiet ke
cong trInh din 1irc phãi có day dü nàng lirc, chirng chi, diêu kin
hành nghê theo quy djnh cüa pháp lust.
- Ti khoán 3, Diêu 9 dã bô sung cim tir "giám sat thi công"
và sfta thành "To chüc, Ca nhàn tham gia xây drng, lap dat, giám
sat thi cong và nghim thu thiêt bj, cong trInh din phái cO day dü
näng 1rc, kinh nghim theo quy djnh cfta pháp lust..
- Tai khoàn 2, Diêu 18 (Trách nhiêm cüa cac co quan lien
quan) d chinh sfra, bô sung thành "SO Tài Ch.mnh có trách nhim
phôi hçp vOi các SO, ban, ngành cña Thành phô tham muu báo
cáo UBND Thành phô bô trI kinh phi tir nguôn chi thithng xuyên
ngân sách Thành Phô dê triên khai thc hiên các nhim vii theo
quy djnh".

Thông that vOi nOi dung dir tháo
Thng nhât vOi ni dung d tháo
Thong nhât vOi ni dung d thão
Thng nht vOi ni dung d tháo

van bàn pháp 1ut (nôi dung trIch dn nay ciing dA dixçxc nêu
tti Quyet djnh so 76/2014/QD-UBND).
- Co quan son thão xin giü nguyen quy ctjnh ti khoãn 5
diêu 13 Dir tháo vi day không phái là ni dung lam tang thO
tiic hành chInh, clii là yêu câu ye ni dung kêt qua giãi quyêt
thu tuc hành chinh có lien quan den hành lang an toàn lirOi
din (thuc trách nhim cña co quan cap phép) và di.rçc các
don vj din lirc trong qua trInh thirc hin thirc tê dã kiên
ngh, các Co quan thirc hin cap phép dêu ctông thun.

Tai khoân 2, Diu 18 (Trách nliim cüa các co quan lien
quan) dê nghj xem xét bO ni dung "Chft tn phôi hcp vOi các
SO, Ngành có lien quan thâm djnh, quyêt toán kinh phi lien
quan den thirc hin cãi to,di chuyên các cong trinh din hrc
phuc vi giãi phong mt bang theo quy djnh cüa Nhà nithc.
Ni dung nay xin dixçc gift nguyen nhi.r truOc day dã ducrc
ban hàrih.
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Cong ty truyen
tãi then 1

11

Tng Cong ty
din ltjc thành
ph Ha Ni

- Tad cn cu cüa "QUYET DjNH" d nghj diu chinh tr
"Can cur Lust Din lrc nàm 2004 và Lust süa dôi, bô sung
môt s diu cüa Luât Diên hrc nam 2012" thãrih "Can cir
Lust Diên luc so 28/2004/QH1 1 dä duçc sfra di, b
sung mt so diêu theo Lut so 24/2012/QH13 và Lust
so 28/2018/QH14. NOi dung nay không tiêp thu do dà
duçic tiêp thu tr " kiên cüa Cong an thành phô Ha Ni.
- Ti khoàn 3, Diêu 4 (Hành vi vi ph?m ye
HLBVATLDCA) dê nghj ho sung ci the hành vi nghiêm
cap. Ni dung nay không tiêp thu do ci the tirng hành vi
nghiêm cm dã duçc chi tit dy dü ti Lust Din 1rc va các
Ng djnh cUa ChInh phit.
Tti dim e, khoãn 1, Diu 8 d nghj chinh sura, b sung
thành "Doi vài nhà , cong trinh trong hành lang báo v an
toàn thx?mg day dan din trên không có din áp 220kV,
ngoài dáp i1rng các diêu kin trên, các kêt câu kim loi cUa
nhà a, cong trinh phài duçrc nôi dat theo quy djnh ye k
thut nOi dat. Mái 1çp, twang bao phái dwcrc Ice, fl?P chóng
bão và chong giông lôc, Ni dung nay khOng tiêp thu do day
là ni dung chua có quy djnh ti Ng djnh va các van bàn
quy phm pháp h4t có lien quan, quy djnh nêu ra không dii
co sâ pháp l.
- Tai khoàn 2, Diêu 6 d nghj b sung 03 ni dung: (1)
TnrOc khi triên khai dr an h? tang k5 thut, Chii dâu tix dir
an phãi lien h vOi COng ty Din hrc QunIHuyn dê dugc
cung cap bàn ye m.t bang h thông cap din ngâm de phông
tinh tring va chim vói thx?mg day, cap ngâmkhi thrc hin
thi cOng; (2) Trithc khi thi cOng cOng trinh ngam trong hành
lang bào v an toàn duang cap din ngàm cao áp, chii dâu tu
dir an có trách nhim k hçrp dOng giám sat an toàn din
trong suôt thai gian thirc hin dix an; (3) Chii dâu tu hoàn
toàn chju trách nhim trixâc pháp 1ut khi xày ra tai nn hoc
sr cO 1rn9i din do khOng phôi hçrp vai Cong ty Din 1rc

QunIHuyn trong vic dam bào an toàn di dung day, cap
ngãm khi th?c hin thi cong. Các nOi dung nay không tiêp
thu do dä dugc quy djnh ci the tti các hành vi nghiem cm
cUa Lust Din 1rc và Nghi djnh.
- Ti khoán 4, Diêu 10 dé ng bô sung them khoin 4
"Dcm vj din lirc sâ tai có trách nhim hem tra, báo cáo Si
Cong Thucmg và thirc hin ngirng giãm cung cap din theo
quy djnh hin hành dôi vi du?mg day thiêt bj, trm biên áp
không thirc hin quan 1 vn hành va bão dung, kiêm dirth,
thf nghim djnh k' theo dg quy djnh". Ni dung nay
không tiêp thu do dã duçic quy djnh ti khoãn 8, Dieu 17
(Trách nhiêm cüa các dan vj din lirc).
- Taikhoàn 6, Diêu 13 (Trách nhiêm cüa UBND cAp
huyn) dê ngh bô sung cim tr s& tai" và si'ra thành "..
"Giây ch&ng nhan quyên th dyng dat" phái phói hcip,
kháo sat chit chë ding các don vi Din 1yc sô tgi, lam
rö chi gió'i cia HLBVATLDCA và phQm vi gió'i hgn so'
dyng dOt ngIa chong iOn ". Ni dung nay không tip thu
do tti cac qun, huyn không phãi có h thông din phan
phôi trung áp do Cong ty din 1irc Qun, huyn ti dja
phuang quãn 1 ma con có h thông lixOi truyên tái tir 110kV
tr len do Cong ty hrOi din cao the TP Ha Ni và Truyên
tái din quán 1.
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UBND huyn
BOng Anh

-. Tai khoán 5, Diêu 13 (Trách nhiin cüa UBND cap huyn)
dâ chinh sra thành "Thiic hin trách nhim cüa co quan cap
phép xay drng tnrOc khi cap phép cho to chrc, cá nhân xay
dirng theo quy dinh tti khoán 2, Diu 51 cüa Lust Din ic",
theo nhix kin cüa S Tu pháp.
- Ti khoán 7, Diu 13 (Trách nhim cüa UBND cAp huyn)
Dã chinh si'ra thành
tra, xir 1 các vi phim
HLBVATLDCA, vi phm quy djnh ye an toàn din; chju trách
nhim tnrc UBND Thành phô neu de phát sinh vi phm trên dja
bàn".

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

UBND huyên
Dan Phtroiig

UBND qun Ba
DInh
huyn
UBND
Phüc Th9
huyn
UBND
Phil Xuyên
UBND
huyn
U'ng Hôa
qun
UBND
Thanh Xuãn
UBND thj xA
Son Tây
qun
UBND
DngDa
huyn
UBND
Chiro'ng M$
huyn
UBND
Thanh Oai
UBND qu4n Bäc
Tfr Liêm
UBND qun Ha
Doug
qun
UBND
Hoàng Mai
huyn
UBND
Gia Lain

Dã chinh süa Diu 20 (H so xir 1 vi phim) thành "Ho so xCr 1)
vi phtm hành chInh trong linh vrc din lirc duqe áp ditng
theo Lut Xir 1 vi phm hành chmnh s 15/2012/QH 13 vã
Lut S6 67/2020/QH14 sira d6i b6 sung môt s6 diu cüa Luât
,,
xr ! vi pham hành chinh.
Thông nhât vó'i nOi dung dir thào
Thng nMt vó'i ni dung dr thão
Thông nht vói ni dung d? thào
Thông nht vói ni dung dv thào
Thông nht vó'i ni dung d%r tháo
Thông nht vài ni dung dçr tháo
Th6ng nMt vài ni dung dv tháo
Thông nMt vài ni dung dir thâo
Thông nhât vài ni dung dir thão
Thông nht vâi ni dung dr thão
Thông nht vói ni dung dir tháo
Thông nht vài ni dung dr tháo
Thông nht vfii ni dung dix thão

Dé ng b sung Chixong V v kim tra xir l vi phm hành
lang bào v an toãn luói din cao áp ye vi ph1n an toàn din
trong trithng hçp xr 1 vi phim hành chInh trong tnr&ng hçrp
không 1p bién ban hành chInh thrc quy djnh ti Diu 56
Lust xü 1 vi ph?m hành chinh so 15/2012/QH13. Ni dung
nay không tiêp thu do Lust xfr 1 vi phm hành chInh dã quy
djnh cii the ni dung nay.

27
28
29
30
31
32

36

38
39
40
41

UBND
qun
Nam Tir Liêm
BCD phát trin
diên hrc qun
A
Tay Ho
UBND
huyên
Hoai Dire
Phông Kinh t UBND
quân
Long Biên
UBND
huyn
Me Linh
huyn
UBND
M5 Due
quail
UBND
Câu Giây
UBND quIn Hai
Ba Trung
UBND huyn Ba
VI
huyn
UBND
Thach That
UBND
huyn
SócSffn
huyn
UBND
Thu'ông TIn
Phông Kinh t UBND
qun
bàn Kiêm
UBND
huyn
Thanh TrI
UBND
huyn
Quôc Oai

Thtng nMt vâi nôi dung d? thão

Thông nhât vri ni dung dir thão
Thong nhat voi no! dung du thao
Thông nMt vOi ni dung dij tháo
Thông nht vâi ni dung dir tháo
Thng tht v&i ni dung dir tháo
Thng nhtt vri ne,i dung di,r thão
T11ông nhât vci nOi dung diz thâo
Thông nht vi ni dung dir tháo
Thng nht vói ni dung dir thão
Thông nbât vài ni dung dir thão
Thông nhât vâi ni dung dir thâo

Thông n.hât vói ni dung dir tháo
Thông nhât vci ni dung dr tháo
Thng nht vâi ni dung dr tháo

