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CÔNG BÓ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORM A TION DISCLOSURE

Kính gửi:
- Sử Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To:
- Vietnam Exchange;
- Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tố chức/Name o f organization: Công ty cổ  phần Thủy điện -  Điện lực 3/ 
Hydro Power Joint Stock Company - Power No. 3

- Mã chứng khoán / Stock code: DRL

- Địa chVAddress: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông / Nha 
Den Village, Ea Po Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02613 684 888; Fax: 02613 684 666

- E-mail: thuydiendl3@gmail.com

2. Nội dung thông tin công b ố/Contents o f disclosure:

- Nghị quyết số 33 - NQ/PC3HP.CO-HĐQT, ngày 15/08/2022 của Hội đồng 
quản tri Công ty cỗ phần Thủy điên - Điên lưc 3 về viêc miễn nhiêm và bổ nhiêm 
Kế toán trưởng.

- Board Resolution No. 33 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT', dated 15/08/2022 of the 
Hydropower Joint Stock Company - Power No. 3 ‘s Board o f Directors on the dismissal 
and appointment o f Chief Accountant.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 
ngày 15/08/2022 tại đường dẫn http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong /This 
information was published on the company’s website on 15/08/2022, as in the link: 
http://pc3hp. com. vn/quan-he-co-dong.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bo/We hereby certify



that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to
the law.

Tài liệu đính kèm/Attached 
documents:
-  Nghị quyết của HĐQT về việc thay 
đổi nhân sự Kế toán trưởng công ty; 
Board Resolution on the change in 
personnel o f the Chief Accountant o f 
the company.

Đại diện tố chức
Organization representative

Người đại điện theo pháp luật/Người UQ CBTT 
Legal representative/ Person authorized to disclose information f t  

(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) — <d>
(Signature, fu ll name, position, and seal)

GIÁMĐỐC
Phan Thanh Sơn
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Số: 33 - NQ/PC3HP.CO-HĐQT Đãk Nông, ngày 15 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYÉT
về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN L ự c  3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Tờ trình số 29 - TTr/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 08/08/2022 của Chủ tịch 
HĐQT và TV HĐQT kiêm Giám đốc công ty về việc xin ý kiến về nhân sự đối với chức 
vụ Kể toán trưởng công ty; /^00456

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 8 năm 2022 về các nội 
liên quan đến nhân sự đối với chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ  phần Thủy đ|ệh(-THỦY E 
Điên lưc 3; VVvEỈỆN LI

Hội đồng quản trị Công ty cổ  phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí. X<̂ /L 5

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ  phần Thủy điện - Điện 

lực 3 đối với ông: Phạm Đức Hùng kể từ ngày: 15/08/2022

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 
3 đối với:

Bà: Trịnh Chu Khánh Nhiên

- Sinh ngày: , tại

- Số CCCD: ; cấp ngày ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý
hành chính về trật tự xã hội.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Nơi ở hiện nay:



- Đơn vị công tác hiện tại: Phòng Nghiệp vụ, Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3,

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ kinh doanh và quản lý.

Thời gian bổ nhiệm: Ke từ ngày 15/08/2022.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng Công ty được quy định tại Điều lệ, 
Quy chế, các Quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

Điều 4: Giao ông Giám đốc công ty chỉ đạo và chủ trì việc bàn giao các công việc 
liên quan đến nhiệm vụ Kế toán trưởng công ty và hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 
15/08/2022.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Các ông/bà trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:
Như điều 6;

- HĐQT, BKS; 
Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRI
t ịc h

yen Văn Đức
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