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CÔNG TY ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN

Số:                  /PCCL-TCNS Quận 5, ngày      tháng 9 năm 2019
V/v phúc đáp Báo Thanh Niên

 ngày 16/9/2019.

Kính gửi: Báo Thanh Niên

Ngày 16/9/2019, Công ty Điện Lực Chợ Lớn nhận được thông tin do bạn 
đọc phản ánh qua mục hộp thư của Báo Thanh Niên (trang bạn đọc) với nội 
dung: Đơn vị thi công công trình ngầm trên đường Kim Biên (P.13, Q.8) rào lô 
cốt choán đường và làm quá lâu, gây khó khăn cho việc đi lại; bó cáp viễn thông 
tại hẻm 27 Trần Tuấn Khải (P.5, Q.8) thòng xuống quá thấp.

Công ty Điện Lực Chợ Lớn xin phúc đáp đến Quý Báo như sau:
- Đối với nội dung “Đơn vị thi công công trình ngầm trên đường Kim Biên 

(P.13, Q.8) rào lô cốt choán đường và làm quá lâu, gây khó khăn cho việc đi 
lại”: Dọc theo khu vực đường Kim Biên, hiện tại Công ty Điện lực Chợ Lớn 
không triển khai thi công công trình ngầm hóa. Trường hợp rào lô cốt choán 
đường hiện hữu là do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đang 
tổ chức triển khai thi công Dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM lưu vực 
Kênh Tàu hũ – Bến Nghé – Kênh Đôi – Kênh Tẻ giai đoạn 2. 

- Đối với nội dung “Bó cáp viễn thông tại hẻm 27 Trần Tuấn Khải (P.5, 
Q.8) thòng xuống quá thấp”: khu vực hẻm 27 Trần Tuấn Khải, lưới điện đã 
được ngầm hóa, cáp viễn thông không thuộc phạm vi quản lý của Điện lực. Đầu 
tháng 08/2019, tại buổi làm việc với nhà mạng viễn thông và UBND Phường 5, 
Quận 5, các bên đã thống nhất, nhà mạng viễn thông sẽ trồng 02 trụ để đở cáp 
(Văn bản gửi thông tin đến quý báo số 2041/PCCL-QLLĐ ngày 08/8/2019). 
Tiếp thu ý kiến của Quý báo, Công ty Điện lực Chợ Lớn đã thông tin vụ việc 
đến UBND Phường 5, Quận 5 và đề nghị UBND Phường đôn đốc nhà mạng 
thực hiện việc trồng trụ nâng cao cáp viễn thông.

Công ty Điện Lực Chợ Lớn xin thông báo đến Báo Thanh Niên được rõ và 
chân thành cảm ơn thông tin phản ánh của Quý Báo để Công ty ngày càng hoàn 
thiện hơn trong việc cung cấp điện phục vụ khách hàng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
 

KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Tổng công ty (Ban TT);
- Lưu: VT, TCNS, TTTC.(3)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Vũ Thám
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