
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG 

 
Số:        /NĐHP-TCKT 

 

V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC  

năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Phòng, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước; 

                       Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 
Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc 

Hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng xin công bố thông tin như sau: 

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. 

- Mã chứng khoán: HND 

- Trụ sở chính: thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, tp. Hải Phòng 

- Điện thoại: (0225) 3775 161        - Fax: (0225) 3775 162 

- Người thực hiện công bố thông tin: ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc Công 

ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. 

2. Loại công bố thông tin: bất thường. 

3. Nội dung Công bố thông tin: Hợp đồng về việc kiểm toán và soát xét các báo 

cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 

- Tên công ty thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH KPMG. 

- Số hợp đồng: 22-01-00342. 

- Ngày hợp đồng: Ngày 05 tháng 7 năm 2022. 

- Nội dung hợp đồng: về việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 

2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. 

4. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công 

ty vào ngày 05/7/2022 tại đường dẫn ndhp.com.vn. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên. 

Trân trọng./. 

 

      Nơi nhận: 
- Như trên (bản giấy); 

- HCLĐ (đăng Website C.ty); 

- Lưu: VT, TCKT. 

                           

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   

Dương Sơn Bá 
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