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THÔNG BÁO 

Về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện  

từ ngày 27/01/2023 đến ngày 29/01/2023 

 

Do nhu cầu công tác bảo trì sửa chữa lưới điện và để đảm bảo an toàn lao 

động trong thi công, vì vậy Công ty Điện lực Bạc Liêu không thể cung cấp điện 

được đến Quý khách hàng tại khu vực huyện Hòa Bình với thời gian, địa điểm 

như sau: 

Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu. 

Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 27/01/2023. 

Ấp Vĩnh Tân - xã Vĩnh Mỹ A. 

Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 10 giờ 00 ngày 27/01/2023. 

Ấp Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Thịnh. 

Thời gian dự kiến từ 12 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 27/01/2023. 

Ấp Cây Gừa - xã Vĩnh Hậu A. 

Thời gian dự kiến từ 10 giờ 00 đến 13 giờ 30 ngày 27/01/2023. 

Ấp 13 - xã Vĩnh Hậu; Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu A. 

Thời gian dự kiến từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 27/01/2023. 

Ấp Vĩnh Hội - xã Vĩnh Mỹ A. 

Thời gian dự kiến từ 07 giờ 00 đến 13 giờ 00 ngày 28/01/2023. 

Với mục tiêu giảm tối đa thời gian ngừng cung cấp điện khách hàng, Công 

ty Điện lực Bạc Liêu sẽ cố gắng hoàn tất nhanh chóng công tác để cung cấp điện 

trở lại phục vụ khách hàng sớm hơn thời gian dự kiến.  

Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đề nghị Quý khách hàng có trang 

bị máy phát điện dự phòng phải lắp cầu dao tổng là loại cầu dao đảo chiều và 

không được phát điện ngược từ bất kỳ nguồn nào lên lưới khi không có sự đồng 

ý của ngành điện. 
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Ghi chú: Để biết thêm chi tiết lịch ngừng, giảm mức cung cấp điện, kính 

đề nghị Quý khách hàng truy cập vào trang Website Công ty Điện lực Bạc Liêu 

theo địa chỉ: http://pcbaclieu.evnspc.vn hoặc https://www.cskh.evnspc.vn./. 
 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (bản giấy); 

- Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu (bản giấy); 

- BGĐ Công ty (để báo cáo); 

- Phòng KT, AT, KD (để biết); 

- Ban QLDA (để biết); 

- Phòng VTCNTT (để thực hiện); 

- ĐCT (để thực hiện); 

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐĐ.TH.(04). 

   KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

         Trần Trọng Tâm 
 

http://baclieu.evnspc.vn/
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