
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH
  ĐIỆN LỰC TP. UÔNG BÍ

Số:        /ĐUB-KH-KT-AT
V/v: tạm ngừng cấp điện để thi công công trình 
sửa chữa lớn năm 2019 trên địa bàn thành phố 
Uông Bí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Uông Bí, ngày      tháng 9 năm 2019.

                 Kính gửi:  Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Uông Bí

Thực hiện kế hoạch thi công công trình sửa chữa lớn năm 2019 của Công ty 
Điện lực Quảng Ninh.

Để đảm bảo an toàn điện cho việc thi công, Điện lực thành phố Uông Bí xin 
được thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện, cụ thể như sau:

1. Sửa chữa lớn đường dây 22kV: 473 E5.16 nhánh rẽ đi Chùa Ba Vàng.
- Thời gian tạm ngừng cấp điện: Từ 05h30’ đến 17h30’ các ngày: 14; 15; 20; 21; 

22; 27 và 28 tháng 9 năm 2019
- Khu vực mất điện: Các phụ tải sinh hoạt thuộc các trạm biến áp Quang Trung 

6; 12; 14; 20; 31; 33; 38; 46 khu vực từ Trung tâm GDTX đến Chùa Ba Vàng thuộc 
phường Quang Trung, Uông Bí và các trạm biến áp chuyên dùng (Trạm trường THPT 
Uông Bí; trạm Chùa Ba Vàng).

2. Sửa chữa lớn đường dây 35kV: 372 E5.16 nhánh rẽ đi Chùa Yên Tử.
- Thời gian tạm ngừng cấp điện: Từ 05h30’ đến 17h30’ các ngày: 16; 18; 19; 24; 

25 và 26 tháng 9 năm 2019. 
- Khu vực mất điện: Các phụ tải sinh hoạt thuộc các trạm biến áp Nam Mẫu: 2; 

3; 4; 5; 6; 10 và các TBA chuyên dùng của Chùa Lân, Chùa Yên Tử của Công ty cổ 
phần phát triển Tùng Lâm thuộc địa bàn khu vực xã Thượng Yên Công và Chùa Yên 
Tử.

Điện lực thành phố Uông Bí xin được báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND thành 
phố Uông Bí và rất mong nhận được ý kiến chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ Điện lực 
trong việc thi công các công trình trên đảm bảo tiến độ an toàn, đảm bảo việc cấp điện 
ổn định lâu dài. Đồng thời cũng mong nhận được sự thông cảm từ phía chính quyền 
địa phương và đặc biệt là nhân dân, các khách hàng sử dụng điện.

Điện lực thành phố Uông Bí xin được báo cáo thành ủy, HĐND , UBND thành 
phố./.

Nơi nhận:                GIÁM ĐỐC 
  - Như kính gửi: (báo cáo);
  - UBND phường Quang Trung; 
  - UBND xã Thượng Yên Công;
  - Lưu: VT; KH-KT-AT.

  Đặng Xuân Toàn
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