
                  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 THUẬN
                                                                                 Quận 4, ngày        tháng       năm 2019
                         Số:               /PCTT-QLLĐ                                 

                         V/v:   Phúc đáp phản ánh báo 
                             Thanh niên  ngày 31/12/2018.                                          

Kính gửi:  Báo Thanh niên.

Căn cứ trang mục phản ánh của báo Thanh niên ngày 31/12/2018, v/v:  “ Trụ điện 
chớm gãy” - địa chỉ: Trước nhà số 881 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 
7, TP.HCM.

Công ty Điện lực Tân Thuận đã kiểm tra và phúc đáp như sau:

Trụ điện trước nhà số 881 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7 theo 
báo nêu là trụ điện hạ thế hiện hữu cung cấp điện cho các hộ dân khu vực thuộc đoạn đường 
đang được thi công sửa chữa nâng cấp. 

Trụ điện trên đã bị xe lưu thông va vào gây hư hỏng vào tháng 11/2018. Ngay sau đó, 
Công ty Điện lực Tân Thuận đã tiến hành trồng trụ mới để thay thế và thông báo các đơn vị 
quản lý dây thông tin phối hợp sang dây thông tin qua trụ mới để thu hồi trụ hư hỏng. 

Sau khi hệ thống dây thông tin trên trụ hư hỏng đã được di dời sang trụ trồng mới, đơn 
vị thi công đã thu hồi hoàn tất trụ nêu trên vào ngày 03/01/2019 (đính kèm ảnh chụp).  

Công ty Điện lực Tân Thuận kính báo quý Báo được rõ.

         Trân trọng./.

Nơi nhận:                                        KT.GIÁM ĐỐC                 
 -  Như  trên ;                                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC
 -  Ông Giám Đốc (để báo cáo); 
 -  Ban QHCĐ Tcty ĐLTP.HCM (để báo cáo);
 -  Lưu : VT, Đội QLLĐ, XT.(05)

                                                                                                                                                   Nguyễn Đính Nha
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