TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

V/v tuyên truyền sử dụng điện trong đợt
nắng nóng

Kính gửi:
- UBND Huyện Sóc Sơn;
- UBND các xã (thị trấn) trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Căn cứ công văn số 3151/SCT-TTKC ngày 27/6/2018 của Sở Công
Thương TP Hà Nội về việc tăng cường Tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng
trong thời gian cao điểm hè năm 2018.
Căn cứ công văn số 3272/EVN-QHCĐ ngày 4/7/2018 về việc “Tăng cường
tuyên truyền cảnh báo thời tiết nắng nóng, tiêu thụ điện tăng cao” của Tập đoàn
Điện lực Việt Nam.
Trong mùa nắng nóng năm 2018, thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan với
nhiệt độ cao tại miền bắc. Nhiều đợt nắng nóng kéo dài từ 7-10 ngày liên tục.
Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 39-410C. Nhu cầu sử dụng điện của người dân
tăng cao đặc biệt là nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát có công suất tiêu thụ
điện năng lớn như điều hòa nhiệt độ.
Nhằm mục đích tuyên truyền về việc sử dụng điện hợp lý trong mùa nắng
nóng, Công ty Điện lực Sóc Sơn kính đề nghị UBND Huyện Sóc Sơn và UBND
các xã, thị trấn chỉ đạo các đài truyền thanh huyện, xã (thị trấn) hỗ trợ Công ty
trong công tác tuyên truyền (nội dung theo Phụ lục đính kèm) với tần suất 01
buổi/ tuần vào 17h00 ngày thứ 7. Riêng các ngày nắng nóng kéo dài từ 350C
thực hiện phát thanh tuyên truyền vào 17h00 hàng ngày.
Công ty Điện lực Sóc Sơn rất mong nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của
UBND Huyện và UBND các xã (thị trấn).
Trân trọng!
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P09.
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