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Số: 3737/PCSG-KTAT Quận 3, ngày  5  tháng  12  năm 2019

            V/v phúc đáp thông tin phản ánh 
Báo Sài Gòn Giải Phóng 
số ra ngày 04/12/2019.

            Kính gửi: Báo Sài Gòn Giải Phóng. 

Lời đầu tiên, Công ty Điện lực Sài Gòn xin gửi đến Quý Báo lời chào trân trọng và 
cảm ơn ý kiến đóng góp, phản ánh của Quý báo để giúp chúng tôi hoàn thành tốt hơn nhiệm 
vụ được giao.

Căn cứ thông tin phản ánh của Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 04/12/2019 về nội 
dung “Không dung túng việc tái lập mặt đường cẩu thả”.

Công ty Điện lực Sài Gòn xin phúc đáp Quý Báo như sau:
Công ty Điện lực Sài Gòn là chủ đầu tư đang thực hiện công trình Sửa chữa lớn thay 

thế các đoạn cáp ngầm cũ không đảm bảo an toàn trong đó có đào đường tại 02 giao lộ : 
Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Thái Học – Trân Hưng Đạo. Công ty Điện 
lực Sài gòn đã thực hiện các thủ tục xin cấp phép theo quy định. 

Trong các buổi họp định kỳ rà soát tiến độ, chất lượng các công trình đào đường phục 
vụ thi công thay cáp ngầm trên địa bàn Quận 1, Quận 3, Công ty Điện lực Sài Gòn thường 
xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh về chất lượng tái lập mặt đường đối với đơn vị thi 
công đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát, thực hiện nghiêm công tác đào và tái lập theo 
đúng quy định.

Ngày 05/12/2019, Công ty Điện lực Sài Gòn đã cùng tư vấn giám sát kiểm tra hiện 
trường tại giao lộ Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão, đơn vị thi công đã thực hiện nghiêm 
công tác đào và tái lập.  

Trường hợp đơn vị thi công vi phạm tái diễn các tồn tại liên quan đến đào và tái lập 
mặt đường thuộc phạm vi công trình, Công ty Điện lực Sài Gòn sẽ yêu cầu nhà thầu tăng 
cường chấp hành và xử lý nghiêm theo quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác 
đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố, xử phạt nghiêm nhà thầu theo các điều khoản hợp 
đồng đã ký kết và báo cáo Tổng công ty Điện lực Tp.Hồ Chí Minh xem xét cấm đơn vị thi 
công tham gia dự thầu cho đến khi khắc phục hoàn tất, cam kết không tái diễn.

Một lần nữa, Công ty Điện lực Sài Gòn chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp, phản ánh 
của Quý Báo để giúp chúng tôi hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Trân trọng kính chào ./. 

Nơi nhận:  Q.GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Tổng công ty (Ban TT);
- P.KTAT, KHVT, QLĐT, QLLĐ;
- Lưu VT, KTAT, HTD.(7). 

Nguyễn Phú Vĩnh  
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