
     

THƯ CẢM ƠN 

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện! 

Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ xin gửi đến Quý khách hàng lời chào trân 

trọng và lời cảm ơn chân thành về sự ủng hộ, hết lòng giúp đỡ, chia sẻ, hợp tác hiệu 

quả của Quý khách hàng đối với ngành Điện trong suốt thời gian vừa qua. 

Kính thưa Quý khách hàng! 

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của thành phố Cần Thơ, Công ty 

Điện lực TP Cần Thơ đã không ngừng cải tiến, đổi mới nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ 

cung cấp điện, đầu tư phát triển lưới điện và quản lý kinh doanh điện năng trên địa bàn 

thành phố. Góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của Quý khách hàng với chất 

lượng ngày càng cao và mang lại sự hài lòng nhất cho khách hàng. 

 Để đạt được thành công đó, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đã nhận được sự ủng 

hộ, chung tay góp sức của các cơ quan, ban ngành và đặc biệt là của Quý khách hàng 

sử dụng điện. 

Nhân tháng “Tri ân khách hàng – Năm 2016”, với mong muốn ngày càng nâng 

cao chất lượng Dịch vụ khách hàng cùng thông điệp “Thân thiện- Tin cậy- Hiệu quả”. 

Công ty Điện lực TP Cần Thơ bày tỏ lòng biết ơn, lời tri ân sâu sắc đến Quý khách 

hàng sử dụng điện và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của Quý khách 

hàng trong năm 2016 và những năm tiếp theo. 

Với tâm niệm khách hàng là sự tồn tại và phát triển của ngành Điện, chúng tôi 

cam kết luôn nỗ lực để đảm bảo cung cấp điện đến Quý khách hàng với nhiều dịch vụ 

tiện ích và ngày càng tốt hơn để xứng đáng với niềm tin của Quý khách hàng. 

Trân trọng cảm ơn! 
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