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Tờ thông tin này là bản cập nhật từ Southern 
California Edison (SCE) về tỉa cây và dọn bỏ vì 
an toàn của công chúg trong lãnh thổ phục vụ của 
SCE.

Tuân Thủ theo Quy Định về Môi Trường 

SCE làm việc với Cơ Quan Lâm Nghiệp  Hoa Kỳ (USFS) 
và các cơ quan lập pháp khác để đảm bảo đáp ứng 
các yêu cầu. USFS và SCE đã xác định và lập bản đồ 
các khu vực nhạy cảm về môi trường, trong đó những 
nhà kiểm soát môi trường và cây cối có mặt ở những 
nơi này trong khi dọn bỏ cây lớn, phát quang bụi rậm 
và tỉa cây thường kỳ...

Tiêu Chuẩn để Dọn Bỏ Cây 

SCE thực hiện các cuộc kiểm tra Thường Lệ Hàng 
Năm theo Quy Định để xác định và dọn bỏ cây lớn  
có thể đe dọa đến các trạm điện và đường dây điện 
của SCE.

SCE cũng dọn bỏ cây lớn tùy theo từng trường hợp 
đáp ứng những điểm sau đây: 

• Các loài cây lớn nhanh

• Cây cọ 

• Những cây không thích hợp trong hoặc gần hành 
lang đường dành riêng cho (ROW) Truyền Tải

TRƯỚC SAU
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THÊM THÔNG TIN

Để biết thêm thông tin về hoạt động Quản Lý 
Cây Cối Tiện Ích:   

  

isa-arbor.com

gotouaa.org

arborday.org

Hội Quốc Tế những Người Trồng Cây 



CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÂY CỐI 
CỦA SCE

Sự an toàn cho khách hàng, cộng đồng và nhân 
viên là ưu tiên hàng đầu và là giá trị gốc của SCE 
chúng tôi. 

SCE đặt ra mục đích tỉa và dọn bỏ cây lớn để cung 
cấp dịch vụ an toàn và đáng tin cậy, cũng như đảm 
bảo tuân thủ theo các quy định của chính phủ. Nói 
chung, ở đây bao gồm:

• Lệnh Chung (G.O.) số 95 của Ủy Ban Tiện 
Ích Công Cộng California (CPUC), Quy định 
35 và 37;

• Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng California 
(PRC); Phần 4292 và 4293;

• North American Electric Reliability 
Corporation (NERC), Hội Đồng Điều Phối 
Điện Western (WECC), và các tiêu chuẩn 
Mục 8 Cal-OSHA, tiêu chuẩn truyền tải của 
Hệ Thống Vận Hành Độc Lập California 
(CAISO)

• và các tu chỉnh hiện tại của Viện  
Tiêu Chuẩn Quốc Gia Hoa Kỳ (ANSI)  
Z133-20122   

SCE đòi hỏi công việc được thực hiện theo các 
thông lệ được chấp thuận của ngành. 

Các ví dụ bao gồm: ANSI A300 (Phần 1) Tỉa Cây, 
ANSI A300 (Phần 7) IVM, và ANSI A300 (Phần 9) 
Đánh Giá Nguy Cơ của Cây

Chủ Tài Sản Cần Biết Những Gì

Để biết thêm thông tin về các Chương Trình 
Quản Lý Cây Cối của SCE, xin ghé vào sce.com

Tìm mục “SCE Power Lines & Trees” (“Đường 
Dây Điện & Cây của SCE”) để biết thêm thông tin 
giữ cho cây cối cách xa các đường dây điện.

Cũng vào xem thử tập quảng cáo “SCE Right 
Tree, Right Place“ (“Đúng Cây, Đúng Chỗ của 
SCE”) về cách làm việc cùng với SCE để giữ cho 
vườn của quý vị xanh và an toàn.

Sứ Mệnh của SCE

sce.com 

Southern California Edison (SCE) đề ra mục đích 
tuân thủ các luật áp dụng, bảo đảm an toàn cho 
công chúng, và độ tin cậy của dịch vụ điện.  
SCE thuê các nhà thầu đủ trình độ để tỉa và dọn bỏ 
cây cối đe dọa tới các cơ sở điện của SCE.

MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI
SCE có thể giúp nhân viên cây cối của tôi tỉa cây gần 
đường dây điện không?

Có.  Chỉ những nhân viên đủ trình độ mới được tỉa cây 
ở gần đường dây điện.  SCE có “phát quang an toàn” và 
sẽ dọn bỏ cây cối tối thiểu trong phạm vi 10 feet từ các 
đường dây cao thế của chúng tôi.   

Một số yêu cầu về an toàn là gì?

Có thể tìm các luật lệ áp dụng trên trang mạng của 
Cal-OSHA ở Quy Định Mục 8. Ngoài ra, Theo Tiêu Chuẩn 
1910.331-1910.335 của Cal-OSHA, “một thợ điện/người 
không đủ trình độ làm việc ở các vị trí trên cao gần các 
đường dây điện không được để người, dụng cụ, và thiết  
bị gần các đường dây dẫn trên cao hơn (10) feet đối với 
điện thế tiếp đất từ 50,000 volts trở xuống.”

Khi nào thì tôi nên liên lạc với SCE liên quan đến cây 
lớn và đường dây điện?

Bất cứ khi nào quý vị có thắc mắc về hoạt động quản lý 
cây cối hoặc nếu quý vị có bất kỳ lo ngại về cây lớn ở gần 
các đường dây điện của SCE.

Tôi có thể liên lạc với SCE để yêu cầu họ giúp đỡ 
bằng cách nào?

Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc 

Hỗ Trợ Khách Hàng: 
(800) 655-4555 hoặc sce.com

 


