
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN

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

 ngày 12/9/2019.

Kính gửi: Báo Thanh Niên

Ngày 12/9/2019, 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 Dương Bá Trạc (P.2,Q.8) rào 
lô cốt choán đường và làm quá lâu, gây khó khăn cho việc đi lại.

Qua kiểm tra thực tế đường Dương Bá Trạc phường 2, quận 8, Công ty 
Điện Lực Chợ Lớn xin phúc đáp đến Quý Báo như sau:

Hiện đường Dương Bá Trạc đang 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, 
do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư. Công ty  
liên doanh Yasuda – Kolon là đơn vị thi công. Dự án trên không liên quan tới 
các công trình điện do Công ty Điện lực Chợ Lớn quản lý và cũng không có 
thực hiện bất cứ công trình nào tại khu vực này. 

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:
 

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

Lê Công Trình
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