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Số:          /TB-ĐLCĐ Châu Đốc, ngày       tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện khu vực huyện An Phú

Do nhu cầu công tác duy tu, sửa chữa lưới điện và lắp đặt thiết bị của Điện lực 
Châu Đốc trên đường dây trung, hạ áp khu vực huyện An Phú; Điện lực Châu Đốc xin 
thông báo sẽ ngừng giảm mức cung cấp điện một số khu vực thuộc huyện An Phú như 
sau:

Thời gian Khu vực mất điện Lý do Ghi chú

Thứ tư, 
13/10/2021 
từ 07 giờ 30 

đến 16 giờ 30  

Các trạm biến áp bán tổng cho Công ty 
Điện Nước An Giang: 
- Trạm T8 Phú Hội, trụ 476AP/77, xã Phú 
Hội;
- Trạm T9 Phú Hội, trụ 476AP/87, xã Phú 
Hội.
Các trạm biến áp khách hàng chuyên 
dùng:
- Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Bốn, 
trụ 476AP/31, xã Phú Hội; 
- Nuôi trồng thủy sản Đinh Thoại Dung, 
trụ 476AP/44, xã Phú Hội
- Cơ sở Nuôi cá Nguyễn Văn Bốn, trụ 
476AP/56, xã Phú Hội.

Cải tạo HTĐĐ các 
trạm biến áp phân 
phối.

Cắt điện 
các trạm 
đến công 

tác.

Thứ sáu, 
15/10/2021 
từ 07 giờ 30 

đến 16 giờ 30  

Các trạm biến áp bán tổng cho Công ty 
Điện Nước An Giang: 
- Trạm T10 Phú Hội, trụ 476AP/99, xã 
Phú Hội;
- Trạm T11 Phú Hội, trụ 476AP/110, xã 
Phú Hội;
- Trạm T12 Phú Hội, trụ 476AP/121, xã 
Phú Hội;
Các trạm biến áp khách hàng chuyên 
dùng:
- Nhà máy xay lúa Lương Văn Quý, trụ 
476AP/121/1, xã Phú Hội; 
- Trạm bơm Tám Sớm, trụ 476AP/118A/2, 
xã Phú Hội.

Cải tạo HTĐĐ các 
trạm biến áp phân 
phối.

Cắt điện 
các trạm 
đến công 

tác.
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Chúng tôi xin thông báo đến Quý Cơ quan, Xí nghiệp và Khách hàng sử dụng điện 
do Điện lực Châu Đốc cung cấp được rõ. Rất mong Quý Khách hàng thông cảm để 
công tác quản lý vận hành lưới điện được tốt hơn, Điện lực Châu Đốc xin chân thành 
cảm ơn Quý Khách hàng. 

Trường hợp Quý Khách hàng có sử dụng máy phát điện, đề nghị cách ly nguồn 
điện máy phát ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý để đảm bảo an toàn cho đơn vị 
công tác. 

Thực tế triển khai công tác, sẽ cấp điện lại khi công tác hoàn tất nên khi có điện lại 
chúng tôi sẽ không thông báo trước.

Để phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, đề nghị các đơn 
vị giáo dục trên địa bàn bố trí lịch dạy và học online cho phù hợp với yêu cầu bảo 
dưỡng duy tu sửa chữa lưới điện.

Để biết các thông tin về cung cấp điện hay các dịch vụ về điện, Quý Khách hàng 
vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng – Tổng Công ty Điện lực Miền 
Nam qua tổng đài 19001006 hay 19009000. Rất vui lòng được phục vụ Quý Khách 
hàng.

Trân trọng kính chào./.
 

Nơi nhận:
- VP. Huyện ủy huyện An Phú (bản giấy);  
- VP. HĐND-UBND huyện An Phú (bản giấy);
- Phòng Kinh tế HT huyện An Phú (bản giấy);
- UBND xã Phú Hội (bản giấy);

- Phòng Giáo dục đào tạo huyện An Phú (bản giấy);
- Xí nghiệp Điện Nước An Phú (bản giấy);
- Đài Truyền thanh Huyện An Phú 

(bản giấy: nhờ thông báo);
- Ban biên tập Cổng thông tin ĐT huyện An Phú
              (email: nhờ đăng thông báo);
- Tổ DVKH ĐLCĐ;
- Trực ban vận hành ĐLCĐ; 
- Lưu VT, Đội QLVH (HT: 1).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trần Thế Duy
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