
TỔNG CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM

Số:  2989  /PCTTh-VP Quận 2, ngày  05  tháng  11    năm 2019
V/v phúc đáp kết quả xử lý hoàn tất

theo bài báo phản ánh ngày 11/3/2019

Kính gửi: Báo Người Lao Động 

Lời đầu tiên, Công ty Điện lực Thủ Thiêm cảm ơn Quý Báo đã hỗ trợ và 
hợp tác trong thời gian qua.

Tiếp theo văn bản số 572/PCTTh-VP ngày 11/3/2019 của Công ty Điện lực 
Thủ Thiêm về việc phúc đáp thông tin phản ánh của Quý Báo, Tại mục “Góc 
ảnh Bạn đọc” của Quý báo ngày 11/3/2019 đã thông tin “Trụ điện nghiêng trên 
đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn gần Hẻm 811, Phường Phú Hữu, Quận 9” của 
tác giả T. Ngọc – T. Thảo.

Công ty Điện lực Thủ Thiêm phản hồi tiếp đến Quý Báo là Công ty đã xử 
lý hoàn tất tồn tại bằng phương pháp trồng thêm một trụ điện mới đổ bê tông 
móng trụ bên cạnh trụ điện trung thế cũ và lắp tăng cường thêm thanh giằng 
giữa trụ điện mới và trụ điện cũ để đảm bảo an toàn cho người dân trong vận 
hành cung cấp điện.

Một lần nữa, Công ty Điện lực Thủ Thiêm xin chân thành cám ơn Quý Báo 
đã phản ánh. 

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT ĐL TP.HCM (để báo cáo);
- Đội QLLĐ (để biết)
- Lưu: VT, VP, NTML. (03)
Đính kèm: 
- Hình chụp kết quả xử lý hoàn tất.

GIÁM ĐỐC

                   Lê Văn Khái
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