
     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 TÂN BÌNH

 
Số:              /PCTB-VP  Tân Bình, ngày     tháng 9 năm 2019                      

V/v Phúc đáp phản ánh của báo Thanh 
Niên số 264 ngày 21/9/2019: “Chống 

đỡ cáp điện bằng thang tre” trên 
đường Tân Hải P13 QTB TPHCM.

Kính gửi: Ban Biên tập Báo Thanh Niên.

Căn cứ thông tin Báo Thanh Niên số 264 ngày 21/9/2019 v/v: “Chống đỡ 
cáp điện bằng thang tre” trên đường Tân Hải P13 QTB TPHCM,

Sau khi nhận được thông tin trên của Quý Báo, Công ty Điện lực Tân Bình 
đã xử lý hoàn tất và xin phúc đáp như sau:

- Hiện trạng ghi nhận: Tại địa chỉ trước nhà số 10-12 Tân Hải, phường 13 sử 
dụng 01 thang tre để chống đỡ bó cáp viễn thông là do Đơn vị thi công công 
trình xây dựng tại địa chỉ số 12 Tân Hải thực hiện (lấy thang tre chống đỡ bó 
cáp viễn thông để cho xe bơm bê tông tươi đậu sát lên vỉa hè phục vụ đổ bê 
tông trong công trình xây dựng vào ban đêm làm xong không tháo ra). Khi 
tháo bỏ thang tre (lúc chưa xử lý) bó cáp viễn thông cao 4 mét (theo quy 
định cáp thông tin đi dọc tuyến cao 3,5m)   

- Công ty Điện lực Tân Bình đã phối hợp xử lý: Thực hiện nâng cao bó cáp 
viễn thông tại đầu trụ (độ cao sau xử lý từ điểm thấp nhất so với mặt đất đạt 
4,9m), tháo bỏ thang tre, bó gọn đoạn dọc tuyến đảm bảo an toàn, mỹ quan. 
Đính kèm hình ảnh trước và sau xử lý  
 Công ty Điện lực Tân Bình phúc đáp đến Quý Báo được biết, chân thành 

cảm ơn ý kiến đóng góp xây dựng.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (để phản hồi);
- Ban TT TCT ĐL TPHCM (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP; NTTT  (3).

Bùi Trung Kiên



HÌNH 1: TRƯỚC KHI XỬ LÝ

HÌNH 2: SAU KHI XỬ LÝ
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