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NGƯỜI DẪN CHUYỆN:Trách nhiệm quan trọng nhất của PG&E là sự an toàn của khách hàng 
và cộng đồng của chúng tôi. Vì California, Oregon và Washington, cùng với một số tiểu bang 
phía Tây khác, tiếp tục trải qua sự gia tăng nguy cơ cháy rừng và mùa cháy rừng kéo dài hơn, 
PG&E có trách nhiệm với cộng đồng mà chúng tôi phục vụ để duy trì sự an toàn của hệ thống 
điện của chúng tôi. Điều này bao gồm làm việc với khách hàng và cộng đồng thông qua các 
chương trình quản lý thảm thực vật của chúng tôi để giữ cây cách xa đường dây điện. Chương 
trình Quản lý Thảm thực vật hàng năm của chúng tôi kiểm tra khoảng 100.000 dặm đường dây 
điện trên không mỗi năm, với một số địa điểm được tuần tra nhiều lần trong năm; đáp ứng các 
tiêu chuẩn của tiểu bang bằng cách cắt tỉa hoặc chặt bỏ hơn 1 triệu cây xanh hàng năm để duy 
trì khoảng cách an toàn với đường dây điện; và chặt bỏ những cây chết, bị bệnh, sắp chết hoặc 
bị khuyết tật, chủ yếu ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán và bọ cánh cứng. Để giải 
quyết vấn đề thảm thực vật ở các khu vực có nguy cơ cháy cao, chúng tôi đã tăng cường công 
tác an toàn thực vật của mình. Enhanced Vegetation Management Program của chúng tôi vượt 
các tiêu chuẩn của tiểu bang về khoảng trống tối thiểu xung quanh đường dây điện, bao gồm 
cắt tỉa các chi và cành nhô cao lên trời; tiến hành kiểm tra bổ sung ngoài tuần tra hàng năm; và 
đánh giá tình trạng của cây có thể cần được giải quyết nếu chúng đủ cao để đổ vào điện hoặc 
thiết bị. Công việc chăm sóc cây cối của chúng tôi là một trong những biện pháp chủ động 
PG&E đang tham gia Community Wildfire Safety Program toàn diện của chúng tôi, bao gồm các 
kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để làm cho toàn bộ hệ thống của chúng tôi an toàn 
hơn, từ Bakersfield đến Eureka. Cây cối là một phần quan trọng tạo nên sự độc đáo và tươi 
đẹp cho môi trường tự nhiên của Bắc và Trung California. Giống như khách hàng của mình, 
chúng tôi coi trọng và đánh giá cao cây xanh và môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, những cây quá 
gần hoặc đe dọa đường dây điện có thể gây nguy hiểm và khiến các cộng đồng mà chúng tôi 
phục vụ có nguy cơ cháy rừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với khách hàng về các giải pháp 
giảm thiểu rủi ro đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi và cộng đồng, vì tất cả chúng ta đều phụ 
thuộc vào điện mỗi ngày. Để biết thông tin mới nhất về các nỗ lực bảo vệ an toàn cháy rừng 
của PG&E, hãy truy cập pge.com/cwsp. 


