
 

   

 CÔNG TY  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     ĐIỆN LỰC MỸ TÚ  

                                                                           

      Số:              /TB-ĐLMT                           Mỹ Tú, ngày       tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Về việc ngừng cung cấp điện theo kế hoạch  
 

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện 

Điện lực Mỹ Tú xin thông báo lịch ngừng cung cấp điện theo kế hoạch. 

Ngày 06/01/2023:  

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

Khu vực ngừng cung cấp điện: Một phần ấp Phước Thới B – xã Mỹ Phước – huyện 

Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.                                          

            Lý do ngừng cung cấp điện: Cắt điện công tác sửa chữa lưới điện gây mất điện khu vực 

nêu trên.                              

Điện lực Mỹ Tú xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện để chủ động trong sinh 

hoạt, sản xuất. Nguồn điện có thể được tái lập sớm hơn dự kiến, đề nghị Quý khách hàng lưu ý 

cúp cầu dao tổng tại công tơ điện khi có sửa chữa điện trong nhà hoặc khi sử dụng máy phát điện 

dự phòng. 

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng liên hệ các số điện thoại: 19001006; 

19009000. 

Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng. 

Trân trọng./.   
       
Nơi nhận:                                  
- Đài truyền thanh huyện (giúp thông báo liên tục 3 ngày); 

Đồng kính gửi:                                                                                                  
- Văn phòng UBND Huyện (bản giấy, để kính báo); 

- Văn phòng Huyện Ủy (bản giấy, để kính báo);                                                                 
- UBND xã Mỹ Phước (bản giấy, để kính báo);                                                                                                          

- Đảng ủy xã Mỹ Phước (bản giấy, để kính báo);                                                                                                                                                                                                                              

- P.ĐĐ, P.KTTTPC, P.KD Công ty (để biết);                                   
- Gửi mail: ntpha09@gmail.com (để thông báo);                
- Lưu: VT, KHKT (Đ).  

 

GIÁM ĐỐC        

            

 

 

 

  

    

Nguyễn Thành Nam 
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