
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:  2239  /PCTTh-VP Quận 2, ngày   29  tháng  8    năm 2019
V/v phúc đáp bài báo phản ánh số ra

ngày 29/8/2019

Kính gửi: Báo Thanh Niên 

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

Tại trang “Bạn đọc” của Quý báo số ra ngày 29/8/2019 đã đăng bài ”Trụ 
điện…lòi xương” của tác giả Duy Khang phản ánh “trụ điện tại giao lộ Xa lộ Hà 
Nội – Lê Văn Việt Phường Hiệp Phú, Quận 9 TP. HCM bị vỡ hết lớp bê tông lòi 
cả sắt và chớm gãy đoạn giữa, có nguy cơ ngã đỗ”. 

Công ty Điện lực Thủ Thiêm phản hồi đến Quý Báo như sau:

Ngay sau khi phản ánh của Quý báo, công ty đã thực hiện kiểm tra thực tế 
hiện trường phát hiện trụ điện Quý báo phản ánh là trụ treo cáp viễn thông 
không phải trụ điện của Công ty Điện lực. Tuy nhiên trong ngày hôm đó (ngày 
29/8/2019) công ty đã làm việc và phối hợp với Công ty Viễn thông di dời toàn 
bộ cáp viễn thông qua trụ trung thế của công ty và thu hồi trụ treo cáp viễn 
thông bị nứt, gãy đảm bảo an toàn cho người dân. 

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

Trân trọng./.

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

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

                  Lê Văn Đoàn



2



3


		Nguyen Thi Minh Loan
	2019-09-04T09:46:54+0700
	Hà Nội
	Kiểm tra


		Le Van Doan
	2019-09-04T11:12:35+0700
	Hà Nội
	Kiểm tra


		Nguyen Thi Dung
	2019-09-04T13:20:00+0700
	Văn thư


		Nguyen Thi Dung
	2019-09-04T13:20:00+0700
	Văn thư


		Nguyen Thi Dung
	2019-09-04T13:20:00+0700
	Văn thư


		TRUONG MINH KHUONG
	2019-09-04T13:41:57+0700
	Hà Nội
	Kiểm tra


		TRUONG MINH KHUONG
	2019-09-04T13:41:57+0700
	Văn thư




