
TỔNG CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP.HCM

Số:                        /ALĐPP-ĐHDA4 Quận 3, ngày      tháng 9  năm 2019
V/v phản hồi thông tin trên mục

“Đường dây nóng” báo Thanh Niên số
255 ngày 12/9/2019

Kính gửi: Báo Thanh Niên

        Trước tiên, Ban Quản lý Dự án Lưới điện phân phối TP.Hồ Chí Minh xin chân thành 
cảm ơn ý kiến đóng góp, phản ánh của Quý báo giúp chúng tôi hoàn thành tốt hơn nhiệm 
vụ được giao.
         Căn cứ thông tin phản ánh của chuyên mục “Đường dây nóng” ngày 12/9/2019 về 
việc Đơn vị thi công cào mặt đường Phùng Hưng (Phường 13, Quận 5) xong không trải 
nhựa.
          Ban Quản lý Dự án Lưới điện phân phối TP.Hồ Chí Minh phản hồi như sau:
         - Ban Quản lý Dự án Lưới điện phân phối TP.Hồ Chí Minh là đơn vị trực  thuộc Tổng 
Công ty Điện lực TP.HCM được giao nhiệm vụ triển khai “Ngầm hóa lưới điện Tp.HCM 
để nâng cao năng lực, độ tin cậy và an toàn cung cấp điện, kết hợp với ngầm hóa dây thông 
tin trên trụ điện giai đoạn đến năm 2020” đã được UBND TP thông qua tại văn bản số 
2497/UBND-CNN ngày 31/5/2011. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Lưới điện phân phối 
TP.Hồ Chí Minh đang triển khai thi công công trình “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế 
trong phạm vi các tuyến đường Hải Thượng Lãng Ông, Vạn Kiếp, Võ Văn Kiệt, Ngô Nhân 
Tịnh P13 Q5”. Đơn vị thi công phần đào, lắp đặt ống và tái lập mương cáp cho công trình là 
Công ty Cổ Phần Viễn Thông Sao Nam. Công trình đã được triển khai thi công theo giấy 
phép đào đường số 2890/GP-SGTVT ngày 21/8/2019 của Sở Giao thông Vận tải.
       - Theo phản ánh của chuyên mục “Đường dây nóng” của Quý báo về việc Đơn vị thi 
công cào mặt đường Phùng Hưng (Phường 13, Quận 5) xong không trải nhựa. Ngay sau khi 
nhận được thông tin phản ánh của Quý báo, Ban Quản lý Dự án Lưới điện phân phối TP.Hồ 
Chí Minh đã phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra tại hiện trường ghi nhận đường Phùng 
Hưng được thi công cào bóc lớp nhựa mặt đường từ lúc 24h00 đến rạng sáng ngày 
11/9/2019, đêm ngày 12/9/2019 đến rạng sáng ngày 13/9/2019 đơn vị thi công đã thảm 
nhựa hoàn tất mặt đường Phùng Hưng.
        Một lần nữa, Ban QLDA Lưới điện phân phối TP.Hồ Chí Minh xin chân thành cảm ơn 
ý kiến đóng góp, phản ánh của Quý báo giúp chúng tôi hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được 
giao.
          Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cty Điện lực Tp.HCM (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- PC Chợ Lớn (để biết);
- Lưu: VT, ĐHDA4, DTM.(03)

Đính kèm: hình chụp đã thảm nhựa mặt đường.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Khanh
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