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Số:                 /TB-PCCM       Cà Mau, ngày     tháng  01 năm 2019.

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngừng nhận giấy đề nghị mua điện và di dời công tơ

Căn cứ kế hoạch công tác và chương trình kiểm tra, sửa chữa lưới điện để 
phục vụ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 của Công ty Điện lực Cà Mau.

Công ty Điện lực Cà Mau trân trọng thông báo đến Quý khách hàng có 
nhu cầu lắp đặt và di dời công tơ như sau:

1. Thời gian ngừng nhận giấy đề nghị mua điện và di dời công tơ:
Đến hết ngày 25/01/2019 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Tuất). 

2. Thời gian thực hiện lắp đặt và di dời công tơ:
Công ty Điện lực Cà Mau thực hiện hoàn tất công tác lắp đặt và di dời 

công tơ trước ngày 01/02/2019 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất). 
3. Sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, vào ngày 11/02/2019 (nhằm ngày Mùng 

07 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Công ty Điện lực Cà Mau sẽ nhận giấy đề nghị 
mua điện trở lại và lắp đặt công tơ cho khách hàng bình thường.

Mọi nhu cầu về sử dụng điện, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với 
Phòng Giao dịch khách hàng tại các Điện lực trực thuộc, Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả các huyện, Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh hoặc 
Tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng 19001006 - 19009000 để được phục 
vụ.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Sở Công thương tỉnh Cà Mau “để b/c”;
- Ban GĐ PCCM “thay b/c”;
- Các Điện lực trực thuộc “thông báo trên Đài truyền 

thanh 03 ngày liên tiếp” và niêm yết tại Phòng Giao 
dịch khách hàng;

- TTGQCTT hành chính công “để biết”;
- Phòng CNTT “Wed”;
- Lưu: VT, KD (Tú.6).
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   Nguyễn Ngọc Đáng
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