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V/v phúc đáp Thanh Niên Online 
ngày 05/09/2019, thông tin TP.HCM  

“Lửa thiêu rụi căn nhà 3 tầng bán 
quần áo trên đường Nguyễn Trãi”

Kính gửi: Thanh Niên Online

Ngày 05/09/2019, Công ty Điện lực Chợ Lớn nhận được thông tin của 
Thanh Niên Online với nội dung TP.HCM: “Lửa thiêu rụi căn nhà 3 tầng bán 
quần áo trên đường Nguyễn Trãi”. Trong đó Quí báo Thanh Niên Online có ghi 
thông tin ban đầu là vị trí bùng phát ngọn lửa ở trạm máy biến áp trước căn 
nhà, sau đó lan vào cháy rụi căn nhà. 

Công ty Điện lực Chợ Lớn xin phúc đáp đến Quí Báo như sau:
Hiện tại lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế trên đường Nguyễn Trãi 

đã được ngầm hóa trong năm 2018. Trước căn nhà bị cháy số 323 Nguyễn Trãi 
P7 Q5 không có trạm điện và tủ điện hạ thế. 

Tủ điện hạ thế cấp điện cho nhà số 323 Nguyễn Trãi P7 Q5 được đặt trên 
vĩa hè trước số 307-309 Nguyễn Trãi P7 Q5 và cách nhà 323 Nguyễn Trãi P7 
Q5 khoảng 38 mét.

Trạm biến thế cấp điện cho nhà số 323 Nguyễn Trãi P7 Q5 được đặt trên 
vĩa hè đường Huỳnh Mẫn Đạt (góc ngã tư Nguyễn Trãi và Huỳnh Mẫn Đạt) và 
cách nhà 323 Nguyễn Trãi P7 Q5 khoảng 105 mét.

Do đó theo thông tin ban đầu Quí Báo nêu vị trí bùng phát ngọn lửa ở 
trạm máy biến áp trước căn nhà, sau đó lan vào cháy rụi căn nhà là không 
đúng, gây hoang mang cho người dân.

Công ty Điện lực Chợ Lớn kính đề nghị Quí báo Thanh Niên Online kiểm 
tra, xác định lại nguyên nhân gây ra sự cố cháy nhà 323 Nguyễn Trãi P7 Q5 để 
người dân được rõ. 

Công ty Điện lực Chợ Lớn xin chân thành cảm ơn thông tin phản ánh của 
Quí báo Thanh Niên Online để ngày càng phục vụ tốt hơn cho khách hàng.

Trân trọng./.
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