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         ĐIỆN LỰC ĐÔNG HÀ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Số: 27 /TB-ĐLĐH                                         Đông Hà, ngày 05 tháng 06 năm 2021        

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN ĐỘT XUẤT 

Kính gửi: Công ty CP Nước sạch Quảng Trị     

Địa chỉ: Phường Đông Lễ, TP. Đông Hà , tỉnh Quảng Trị 

Căn cứ thông tư số: 22/TT–BCT, ngày 09 tháng 09 năm 2020 về thông tư Quy định 

điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện của Bộ Công thương; 

Căn cứ Hợp đồng mua bán điện đã được ký kết giữa 2 bên. 

Điện lực Đông Hà xin thông báo lịch ngừng cung cấp điện cho Quý khách hàng như 

sau: 

         - Địa điểm ngừng cấp điện: Công ty CP Nước sạch Quảng Trị (TBA Bơm1) tại địa chỉ 

phường Đông Lễ, TP. Đông Hà , tỉnh Quảng Trị. 

- Lý do ngừng cấp điện: Đấu lèo VT 88/17 đường dây nhánh rẽ Bơm 1. 

- Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện: 12h00, ngày 05 tháng 06 năm 2021. 

- Thời gian dự kiến đóng điện trở lại: 14h00, ngày 05 tháng 06 năm 2021. 

Vậy Điện lực Đông Hà kính thông báo để quý khách hàng thông cảm và có kế hoạch 

chủ động trong thời gian mất điện trên. 

    *Quý khách hàng lưu ý: Tách hệ thống máy phát của quý khách hàng khỏi hệ thống 

điện, kể cả phần trung tính để đảm bảo an toàn. 

 Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:                                                                                                                               

- Như trên;                                                                                                                         

- Lưu: VT, KD.                                                                                                           

                                                

                                                                                                                         

                                                                                                                         

 

 

Thông báo ngừng cấp điện theo kế hoạch được đăng trên báo Quảng Trị vào các ngày thứ 6, thứ 7 và thứ 2 

hàng tuần. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cắt điện hoặc sẽ đóng điện trở lại 

trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, xin quý 

khách hàng liên hệ theo số điện thoại: 19001909 để được giải đáp. 


