
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:    44   /PCTTh-VP Quận 2, ngày   05  tháng  01    năm 2019
V/v phúc đáp thông tin phản ánh 

của báo Pháp Luật ngày 05/01/2019

Kính gửi: Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Lời đầu tiên, Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh.TNHH- 
Công ty Điện lực Thủ Thiêm (xin viết tắt là Công ty Điện lực Thủ Thiêm) cảm 
ơn Quý Báo đã hỗ trợ và hợp tác trong thời gian qua.

Trên trang Bạn đọc mục “Góc ảnh” của Quý báo ngày 05/01/2019 đã  
thông tin “Trên đường Số 2, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2 có tụ điện đặt 
thấp và hỏng nắp đang trở thành mối nguy hiểm cho người xung quanh và Ngay 
cổng Trường Mầm Non An Bình, tủ điện đặt quá thấp, trụ điện lại bị nghiêng về 
phía cổng ra vào gây nguy hiểm cho phụ huynh và học sinh”. 

Công ty Điện lực Thủ thiêm phản hồi kết quả và hướng thực hiện đến Quý 
Báo như sau:

1. Đối với tủ điện đặt thấp và hỏng nắp: Đây là tủ phân phối hạ thế, tủ điện 
này bị xe đụng gây nghiêng, bể và hỏng nắp. Công ty đã xử lý tạm bằng đai để 
đảm bảo an toàn trong khi chờ đăng ký cắt điện để thay tủ mới, dự kiến sẽ thực 
hiện trước ngày 25/01/2019.

2. Đối với tủ điện đặt quá thấp, trụ điện lại bị nghiêng về phía cổng ra vào 
Trường Mầm Non An Bình: Công ty sẽ thực hiện chỉnh trụ nghiêng và nâng cao 
thùng điện kế, dự kiến hoàn tất trước ngày 12/01/2019.

Một lần nữa Công ty Điện lực Thủ Thiêm xin chân thành cám ơn Quý Báo 
đã phản ánh kịp thời các tồn tại trên, chúng tôi sẽ xử lý trong thời gian sớm nhất 
và phản hồi kết quả thực hiện đến Quý Báo.

Trân trọng./.

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

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

                   Lê Văn Đoàn
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