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CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM

Số:   3040 /PCTTh-VP Quận 2, ngày   08  tháng 11  năm 2019
V/v phúc đáp thông tin phản ánh 

của Báo điện tử Dân Việt ngày 07/11/2019

Kính gửi: Tòa soạn Báo điện tử Dân Việt 

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 tin tức báo điện tử đưa tin lúc 22 giờ 51 ngày 07/11/2019 của Quý 
báo đã đăng bài “ 2 cột điện ở Sài Gòn bất ngờ gãy đổ, một phụ nữ bị thương” 
của tác giả Dương Thanh.

Công ty Điện lực Thủ thiêm phản hồi kết quả xử lý đến Quý Báo như sau:

Vào lúc 14 giờ 25 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2019, Trung tâm Chăm sóc 
khách hàng nhận được thông tin người dân báo “Có xe kéo đè gẫy trụ điện trước 
địa chỉ nhà 3/30A, KP3, Đường 182, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 làm mất 
điện và bị thương ở đầu bà cụ”. Sau khi thông tin Công ty nhanh chóng cử nhân 
viên đến ngay hiện trường xử lý và khắc phục sự cố, đến 00 giờ 14 ngày 
08/11/2019 đã xử lý hoàn tất và cấp điện trở lại cho khách hàng.  

Bên cạnh đó, Công ty đã phối hợp cùng người thân của Bà Vũ Thị Thái 
(người bị thương ở đầu) đưa Bà Thái đến bệnh viện khám, chụp X-quang và 
Scan CT, kết quả bình thường.

Hiên tại, Công ty đang làm việc với chính quyền địa phương xác minh 
phương tiện gây sự cố. 

Một lần nữa, Công ty Điện lực Thủ Thiêm xin chân thành cám ơn Quý Báo 
đã kịp thời đưa tin. 

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT ĐL TP.HCM (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP, NTML. (03)

GIÁM ĐỐC

                   Lê Văn Khái
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