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Trước hết, cho phép tôi thay mặt toàn thể CB - CNV Tổng công ty Điện lực TP.HCM 
(EVNHCMC) gửi lời chào trân trọng đến Quý khách hàng sử dụng điện � những tập thể, cá 
nhân đã đồng hành, chia sẻ với ngành điện Thành phố trong suốt chặng đường phát triển 
vừa qua.

Kính thưa Quý khách hàng thân mến.

Để ghi nhận sự đồng hành của Quý khách hàng trong cả năm qua, cho phép tôi được 
gửi lời cảm ơn chân thành, lời tri ân sâu sắc đến người dân, doanh nghiệp và các cơ quan 
ban ngành - những khách hàng đã hết lòng thông cảm, chia sẻ với những khó khăn của 
ngành điện, luôn ủng hộ và chung tay phát triển vì ngành điện Thành phố.

Sự phát triển của ngành điện hôm nay có một phần rất lớn công đóng góp quý báu 
của Quý khách hàng. 

Năm 2020, đất nước chúng ta đối mặt với rất nhiều khó khăn, thiên tai từ đại dịch 
Covid-19 đến bão lũ triền miên ở miền Trung. Với tấm lòng cảm thông sâu sắc và chung tay 
sẻ chia với nhân dân cả nước, ngành điện Việt Nam nói chung và Tổng công ty Điện lực 
TP.HCM nói riêng đã triển khai thực hiện nhiều hành động thiết thực nhằm chia sẻ kịp thời vời 
người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 và hỗ trợ người dân miền Trung 
khắc phục hậu quả sau thiên tai nhằm góp phần xoa dịu những nỗi đau mất mát mà đồng 
bào đang gánh chịu. Những hành động thiết thực đó cũng là lời tri ân của ngành điện đến 
Quý khách hàng sử dụng điện.    

Với phương châm “Khách hàng là sự tồn tại và phát triển của ngành điện”, chúng tôi 
cam kết tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng nhằm cung cấp đến Quý khách hàng những 
dịch vụ điện với chất lượng tốt nhất, phương thức phục vụ hiện đại nhất và rất mong muốn 
tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người dân, các doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành 
trong chặng đường tiếp theo.

Một lần nữa, nhân dịp Kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 
(21/12/1954 - 21/12/2020), Tổng công ty Điện lực TP.HCM xin được gửi lời tri ân và kính chúc 
toàn thể Quý khách hàng, các tập thể và cá nhân lời chúc Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành 
công. 

Trân trọng cảm ơn./.
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