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Thanh niên ngày 22/6/2020 

Kính gửi: Tòa soạn Báo Thanh Niên

Trước tiên, Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp 
đỡ của Quý Tòa soạn đối với Công ty trong thời gian qua.

Trong số báo ngày 22/6/2020 của Quý Báo có bài viết “Tiền điện lại tăng 
vọt” đề cập đến trường hợp khách hàng có mã khách hàng PE13000171467.

Công ty Điện lực Gò Vấp đã rà soát, xác minh và liên lạc ngay với khách 
hàng Đỗ Thị Ngọc Oanh, địa chỉ 102/51/56 đường Lê Văn Thọ, phường 11, 
quận Gò Vấp, TP.HCM; đồng thời hẹn làm việc trực tiếp với khách hàng vào 
lúc 07 giờ 30 phút ngày 23/6/2020.

Qua kết quả làm việc trực tiếp với khách hàng, Công ty Điện lực Gò Vấp 
trân trọng thông báo đến Quý Tòa soạn nội dung làm việc như sau:

- Khách hàng xác định chỉ số ghi công tơ điện là đúng.

- Công ty Điện lực Gò Vấp đã kiểm chứng công tơ điện nhà khách hàng 
vào ngày 17/6/2020 và khách hàng xác nhận kết quả công tơ hoạt động bình 
thường.

- Trong quá trình nói chuyện về nội dung tăng giá điện thì khách hàng có 
chụp hình tin nhắn thông báo tiền điện hàng tháng gửi cho Quý tòa soạn, tuy 
nhiên không có khiếu nại gì về điện năng sử dụng của khách hàng và chỉ đề nghị 
xem xét lại giá điện bậc thang quá cao.

Công ty Điện lực Gò Vấp đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của khách 
hàng đồng thời hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, sử 
dụng các ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện để theo dõi tiêu thụ 
điện của khách hàng hàng tháng.



Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng phúc đáp thông tin đến Quý Tòa soạn 
được rõ.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Tổng Công ty Điện lực TP.HCM(để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo)
- Lưu  VP, QLTG; TTBT (2). 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Quốc Cường
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