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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
VỀ VIỆC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM CHỦ ĐỘNG CẮT ĐIỆN
MỘT SỐ KHU VỰC ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐIỆN
Hôm nay, vào lúc 22 giờ, ngày 25 tháng 11 năm 2018, Tổng công ty Điện
lực TP.HCM (EVNHCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về việc
Tổng công ty chủ động cắt điện một số khu vực để đảm bảo an toàn điện, như
sau:
Do ảnh hưởng của bão số 9 (Usagi), Thành phố Hồ Chí Minh phải hứng chịu
một lượng mưa rất lớn trong ngày 25/11/2018 và theo dự báo đến sáng ngày
26/11/2018, kết hợp với triều cường, nhiều khu vực trong Thành phố bị ngập sâu,
uy hiếp an toàn hệ thống điện và an toàn của người dân một số khu vực.
Vì thế, đối với một số tuyến đường thuộc địa bàn khu vực Chợ Bến Thành
Quận 1, Rạnh Bùng Binh – Kỳ Đồng Quận 3, Huỳnh Tấn Phát Quận 7, Quận 8,
Quận Bình Thạnh, Nhà Bè, Cần Giờ… Tổng công ty đã chủ động cắt điện tạm thời
một số tuyến dây để đảm bảo an toàn điện cho người dân với hơn 60 ngàn khách
hàng mất điện.
Hiện nay, Tổng công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, phối
hợp các đơn vị chức năng khắc phục hậu quả. Tổng công ty đang và sẽ huy động
tất cả nguồn lực để khắc phục hậu quả mưa bão, sớm cung cấp điện trở lại cho
khách hàng và người dân.
Thông qua các cơ quan báo, đài, Tổng công ty kính mong Quý Khách hàng
và người dân thông cảm và chia sẻ với ngành điện, đồng thời kính đề nghị Quý
khách hàng, người dân hết sức quan tâm đến an toàn điện khi mưa bão, triều
cường, nước ngập.
Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách
hàng theo số 1900.545454
Trân trọng thông báo./.
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Ông Nguyễn Tấn Hưng – Trưởng Ban quan hệ cộng đồng – Tổng công ty Điện lực TP.HCM.
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