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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số                     /PCBC-KT&AT Bình Chánh, ngày        tháng       năm 2016 

V/v di dời trụ điện do mở đường 
trên địa bàn huyện Bình Chánh 

         

Kính gửi: 

- Ban QLĐT Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh; 

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Chánh. 

    

Để có cơ sở lập kế hoạch cắt điện công tác trên lưới điện năm 2017, trong đó 
có kế hoạch cắt điện phục vụ công tác di dời lưới điện ảnh hưởng do mở đường 
giao thông trên địa bàn huyện Bình Chánh, Công ty điện lực Bình Chánh đề nghị 
Ban QLĐT Xây dựng Công trình huyện Bình Chánh, UBND các xã, thị trấn: 

- Cung cấp danh sách, hồ sơ thiết kế các dự án, công trình cải tạo, mở rộng 
đường có di dời lưới điện đang thi công, chuẩn bị thi công trong năm 2017 để 
Công ty Điện lực Bình Chánh biết được phạm vi cần cắt điện phục vụ công tác di 
dời lưới điện. 

- Gửi văn bản yêu cầu hỗ trợ cắt điện công tác để di dời lưới điện đến Công ty 
Điện lực Bình Chánh để có cơ sở bố trí lịch cắt điện. 

- Đại diện Công ty Điện lực Bình Chánh sẽ chủ động liên hệ với UBND các 
xã, thị trấn để lấy hồ sơ liên quan trước ngày 30/12/2016. 

        - Chi tiết vui lòng liên hệ Ông Lê Ngọc Quang, trưởng phòng KT và AT, 
Công ty Điện lực Bình Chánh, SĐT: 0963 100 495.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, KT&AT, VVH.(20) 
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