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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:                    /PCBC-QLLĐ Bình Chánh, ngày      tháng     năm 2019
V/v trụ điện bị nghiêng tại giao lộ
 Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 50.

      
                                       Kính gửi: Ban biên tập Báo Tuổi trẻ

Lời đầu tiên, Công ty Điện lực Bình Chánh (PCBC) xin trân trọng cảm ơn 
quý Báo phối hợp với Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Căn cứ phản ánh của Báo Tuổi trẻ về việc có nhiều trụ điện nghiêng, có 
nguy cơ ngã đỗ gần Ngã tư Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 50,

Qua kiểm tra, PCBC phúc đáp như sau:
          Trên đường Nguyễn Văn Linh (gần ngã tư Quốc lộ 50 – Nguyễn Văn 
Linh) có 01 trụ điện bị nghiêng, trụ điện trên là trụ trung thế thuộc 02 tuyến dây 
Phi Long và Long Vĩnh đang cung cấp điện cho khu vực (một phần xã Bình 
Hưng, KDC Trung Sơn, Him lam, KDC 6B, Đại Phúc, …). Hiện tại trụ vẫn an 
toàn, PCBC đã có kế hoạch đăng ký cắt điện bảo trì lưới điện, thay thế trụ điện 
nghiêng trên trong thời gian tới, dự kiến thực hiện trong tháng 03/2019. 

Công ty Điện lực Bình Chánh trân trọng cám ơn sự phản ánh kịp thời của 
quý Báo để giúp ngành điện ngày càng hoàn thiện hơn.

Trân trọng./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QHCĐ TCT;
- Lưu: VT, QLLĐ, TTL. (04)

Hình sau khi thực hiện nâng cao cáp thông tin và làm gọn tạm thời
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