
 

TỔNG CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /PCNT-ĐĐ Ninh Thuận, ngày        tháng 8 năm 2022 

V/v thông báo ngừng/giảm cung cấp điện từ 

ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022 

 

      

       Kính gửi:  Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Ninh Thuận 

Công ty Điện lực Ninh Thuận kính nhờ Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Ninh 

Thuận thông báo trong 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày 1 lần, từ ngày  ____/___/ 2022 đến 

ngày ____/___/ 2022 với nội dung sau: 

Công ty Điện lực Ninh Thuận dự kiến cắt điện phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa 

chữa lưới điện, do đó, sẽ ngừng/giảm cung cấp điện một số khu vực, thời gian cụ thể như 

sau: 

Ngày 16/8/2022: 
Một phần khu phố 2 - phường Mỹ Đông - thành phố Phan Rang-Tháp Chàm từ 7 

giờ 45 đến 11 giờ 30. 

Một phần thôn Mỹ Hoà - xã Vĩnh Hải - huyện Ninh Hải từ 13 giờ 45 đến 17 giờ. 

Một phần đội 19 - thôn Triệu Phong; một phần thôn Hạnh Trí 2 - xã Quảng Sơn - 

huyện Ninh Sơn từ 7 giờ 45 đến 12 giờ. 

Ngày 18/8/2022: 
Một phần khu phố 1 - phường Văn Hải - thành phố Phan Rang-Tháp Chàm từ 7 giờ 

30 đến 17 giờ. 

Ngày 21/8/2022: 
Một phần thôn Từ Thiện - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam từ 14 giờ 45 đến 17 

giờ 30. 

Để đảm bảo an toàn điện, trong trường hợp quý khách hàng sử dụng máy phát 

điện, đề nghị cắt cầu dao tổng, cầu dao đảo trước khi đấu nối và vận hành máy phát. 

Vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích của mỗi gia đình, mọi người hãy tiết kiệm điện bằng 

cách sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, tắt bớt các đèn chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ và 

các thiết bị không cần thiết. Mọi yêu cầu, thắc mắc của khách hàng về các dịch vụ 

điện cũng như hóa đơn tiền điện xin liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng: 19001006 

hoặc 19009000. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ban Giám đốc Công ty (để biết);  
- UBND TP. PR-TC;  
- UBND huyện: NH, TN và NS;  
- Phòng KD; các ĐL trực thuộc (để biết);  
- Lưu: VT, ĐĐ (V.Hải.06);  
  
  

 Nguyễn Hữu Tiên 
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