
 

 

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số         /KH-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng sơn, ngày         tháng 9 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH  

Sát hạch và cấp thẻ An toàn điện cho người vận hành, thí nghiệm,  

xây lắp, sửa chữa đường dây điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp 

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020  

   

 

Sở Công Thương nhận được Công văn số 108/2020/CV-KK ngày 03/9/2020 

của Công ty Cổ phần thủy điện Khánh Khê về việc huấn luyện cấp thẻ An toàn điện; 

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; 

Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương 

Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Công Thương tỉnh Lạng Sơn; 

Sở Công Thương Lạng Sơn xây dựng đề cương, kế hoạch tập huấn, sát hạch, 

cấp thẻ An toàn điện năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Qua khóa học các học viên được trang bị thêm nhiều kiến thức pháp luật, lý 

thuyết và thực hành về an toàn điện,  hiểu được tầm quan trọng của các biện pháp an 

toàn trong lao động sản xuất nói chung và an toàn điện nói riêng. Từ đó, tạo ra an 

toàn cho sự phát triển bền vững của đơn vị. 

- Kết thúc Lớp huấn luyện, học viên làm bài kiểm tra, sát hạch, những học viên 

đạt yêu cầu đều được xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện. 

II. KẾ HOẠCH TẬP HUẤN 

- Thời gian: 02 ngày. 

- Địa điểm: tại Thành phố Lạng Sơn. 

- Đối tượng tập huấn: người vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường 

dây điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp. 

- Số lượng học viên: 14 học viên (Theo danh sách đăng ký của Công ty Cổ 

phần Thủy điện Khánh Khê). 

- Kinh phí đào tạo: Toàn bộ kinh phí do Chủ sử dụng lao động chi trả. 

 (Thời gian sát hạch sẽ được thông báo cụ thể sau) 



 

 

 

 

III. NỘI DUNG: 

Phần I: Nội dung huấn luyện chung 

I. Sơ đồ hệ thống điện, các yêu cầu đảm bảo an toàn cho hệ thống điện: Một số 

nguyên tắc đánh số thiết bị điện được quy định trong Thông tư số: 44/2014/TT-BCT, 

ngày 28 tháng 11 năm 2014. Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc 

gia 

II. Biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn khi tiến hành công việc trên lưới điện 

II.1. Trình tự các bước thực hiện công tác có kế hoạch và có cắt điện 

II.2. Trình tự các bước thực hiện công tác không có kế hoạch nhưng có cắt điện 

III. Biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc an toàn:  

III.1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc 

III.2. Kiểm tra không còn điện 

III.3. Tiếp đất 

III.4. Lập rào chắn, treo biển cấm, biển báo 

IV. Phương pháp Sơ cứu tai nạn lao động 

V. Tính năng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, quy định về kiểm tra (thí 

nghiệm) các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công 

việc của người lao động 

V.1. Tính năng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản một só trang bị dụng cụ an 

toàn điện 

VI. quy định về kiểm tra (thí nghiệm) các trang thiết bị an toàn điện 

VI.1. Tiêu chuẩn Việt Nam 

VI.2. Tiêu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất 

VI.3. Trường hợp dụng cụ an toàn và dụng cụ mang điện áp chưa có Tiêu chuẩn Việt 

Nam và Nhà sản xuất không quy định tiêu chuẩn thì tạm thời sử dụng quy định sau 

Phần II. Các biện pháp an toàn thực hiện một số công việc 

I- Biện pháp an toàn khi làm việc trên cao 

I.1. Những quy định về làm việc trên cao 

I.2. Những quy định về thang di động 

I.3. Quy định về sử dụng dây đeo an toàn 

II- BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN 

II.1. Những quy định để đảm bảo an toàn khi làm việc trên máy cắt 

II.2. Biện pháp an toàn khi làm việc ở máy phát điện và máy bù đồng bộ 

II.3. Biện pháp an toàn khi làm việc ở động cơ điện cao áp 

II.4. Biện pháp an toàn khi làm việc với tụ điện  

II.5. Biện pháp an toàn khi làm việc với ắc-quy 

III- BIỆN PHÁP AN TOÀN CHUNG TRONG CÔNG VIỆC QUẢN LÝ, VẬN 

HÀNH, SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY CAO, HẠ ÁP 

III.1- Kiểm tra định kỳ đường dây  

III.2- Làm công việc trên đường dây đã cắt điện 

III.3-  Chặt cây ở gần đường dây  

IV- BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC GẦN ĐƯỜNG DÂY ĐANG 

VẬN HÀNH 
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IV.1. Những loại công việc làm gần đường dây đang vận hành 

IV.2. Biện pháp an toàn khi làm việc  

IV.3. Quy định khi làm việc trên đường dây đã cắt điện nhưng đi chung cột với 

đường dây đang vận hành 

V- BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI THI CÔNG CỘT ĐIỆN GẦN ĐƯỜNG DÂY 

CAO ÁP ĐANG VẬN HÀNH 

V.1. Công việc đóng cọc bằng máy  

V.2. Đào hố móng bằng phương pháp cơ giới 

V.3.Lắp ráp cột bằng cần trục 

V.4.Dựng cột 

VI- BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI LÀM CÔNG VIỆC MẮC DÂY, LẮP ĐẶT ĐIỆN 

HẠ ÁP 

VI.1.Lắp đặt dây dẫn và thiết bị đóng cắt, bảo vệ 

VI.2.Biện pháp an toàn  

VII- BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ ĐIỆN 

VII.1. Quy định chung 

VII.2.Những quy định cụ thể  
 

IV. KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

Thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Giao Phòng Quản lý năng lượng chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện 

Khánh Khê, các phòng, đơn vị có liên quan đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh, vướng mắc đề 

nghị các phòng, đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Công Thương (qua Phòng Quản 

lý năng lượng) để xem xét giải quyết./. 

 

  Nơi nhận:                           
- Như mục V; 

- Lãnh đạo Sở; 

- C, PVP Sở; 

- Lưu VT, QLNL (NHN). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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