THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH
KHU VỰC QUẬN 5, QUẬN 8
Kính gửi: Quý Khách hàng
CÔNG TY ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN xin trân trọng thông báo: Trong thời
gian từ ngày 07/03/2018 đến ngày 13/03/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp
điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động
ổn định của hệ thống điện. Kính đề nghị Quý Khách hàng xem mã trạm (gồm 9
chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã
trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình
tạm ngưng cung cấp điện.
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch được đăng trên Báo Sài
Gòn giải phóng vào các ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy hàng tuần. Khi
điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cắt điện hoặc sẽ tái lập
điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.
Rất mong sự hợp tác của Quý Khách hàng. Chân thành cảm ơn!
Quý khách trên địa bàn TP.HCM nếu có nhu cầu về tất cả các dịch vụ điện
(kể cả báo mất điện, sửa chữa điện) vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách
hàng - Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông qua số điện thoại tổng đài:

1900545454
Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:
NGÀY 09/3/2018: O29G Một phần đường Võ Văn Kiệt, An Dương Vương (từ Võ
Văn Kiệt đến Cầu Mỹ Thuận), các cao ốc Carina & City Gate Tower; P16Q8 từ 11g30
đến 16g30.

Để đảm bảo an toàn cho công nhân thi công trên lưới điện và tài sản của
khách hàng, Công ty Điện lực Chợ Lớn kính đề nghị Quý khách hàng khi sử
dụng máy phát điện không được phát ngược nguồn điện từ máy phát điện lên
lưới vì bất kỳ lý do gì khi không có sự đồng ý của ngành điện.
Công ty Điện lực Chợ Lớn xin trân trọng thông báo./.

