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CÔNG BÓ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 
EXTRA ORDINAR Y INFORM A TION DISCLOSURE

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

To:
- Vietnam Exchange;
-  Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ 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 c\ú/Address: 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 ế/Contents o f  disclosure:

- Thông báo thay đổi nhân sự số 271 - TB/PC3HP.Co-NV, ngày 15 tháng 8 

năm 2022.

- Notify o f  the change personnel No. 271 - TB/PC3HP.Co-NV, August 15, 2022.

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 bố/ỊVe hereby certify



that the information provided is true and correct and we bear the fu ll responsibility to

the law.

Tài liệu đính kèm/Attached 
documents:
-  Thông báo thay đổi nhân sự;
Change in personnel.

Đại diện tố chức
Organization representative

Người đại điện theo pháp luật/Người UQ CBTT 
Legal representative/ Person authorized to disclose information" .jk

rrhi rrs Ptr\ Inin r / t i n r *  n i i  /ỈÁinrr sin-ill — '(Ký, ghi rõ họ
{Sk

[, đóng dấu) 
and seal)

GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Sơn



CÔNG TY CỎ PHẦN 
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN L ự c  3 

HYDRO POWER JOINT STOCK 
COMPANY - POWER NO.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness

Số: 271-TB/PC3HP.CO-NV ĐăkNông, ngày 15 tháng 8 năm 2022
No.: 271 -TB/ PC3HP.CO NV DakNong, August 15, 2022

TH Ô NG BÁO  T H A Y  ĐỎI NH ÂN  s ự  
CHANGE IN PERSONNEL

(Mau dùng cho các trường hợp bô nhiệm và/hoặc miên nhiệm/từ nhiệm 
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

To:
- Vietnam Exchange;
- Hochiminh Stock Exchange.

Căn cứ Nghị quyết số 33 - NQ/PC3HP.CO-HĐQT, ngày 15/08/2022 của Hội đồng quản trị 
Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Ke toán trưởng;

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

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện 
lực 3 như sau:

We would like to announce the change in personnel o f  Hydropower Joint Stock Company - 
Power No. 3 as follows:

Trường họp ho nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà /Ms. : Trịnh Chu Khánh Nhiên.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm /Former position in the organization: Không có.

- Chức vụ được bổ n\\\ệm/Newly appointed position: Ke toán trưởng.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective dale: 15/08/2022.

Trường hợp miễn nhỉệm/từ nhiệm//rt case of dismissal/resignatỉon:

- Ông /Mr.: Phạm Đức Hùng.

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resignedposition: Kế toán trưởng.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason ( if  any): Tình hình sức khỏe không đảm bảo để hoàn 
thành tốt nhiêm vu.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/08/2022.

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 
com pany’s website on 15/08/2022, as in the link: http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Nghị quyết của HĐỌT về việc thay đổi nhân sự; 

Board Resolution on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh 
sách người nội bộ và những người có liên quan)

List o f related persons (Appendix II - List o f insiders 
and their related persons).

Đại diện tổ chức 
Organization representative 

Người đại diện theo pháp luật



PHỤ LỤC II - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
(Đinh kèm Thông báo thay đổi nhăn sự số 271-TB/PC3HP.CO-NV, ngày 15/08/2022)

ST T /
No.

M ã C K /  
S ecurities  

sym bol
H ọ tên /N am e

T ài khoản giao 
dịch chứng  

khoán (nếu có) 
Securities  

trading  
accounts ( i f  

available)

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có) 
Position at 

the
company

(if
available)

M ối
quan hệ 
đối với 

côn g ty/ 
người 
nội bộ 

R elations  
hip with  

the
com pany

/
internal
person

Loại hình 
G iấy NSH  

(*)
(C M N D / 
Passport 

G iấy  
ĐKKD) 
T ype o f  

docum ents 
(ID  Passpor  
t /  Business  
R egistration  
C ertificate)

số  G iấy N SH  
(*)/ NSH No.

N gày cấp  
D ate o f

issue

Nơi cấp Place o f  
issue

Địa chi trụ sớ  ch ính / Đ ịa chỉ 
liên hệ A ddress 1 H ead office  

address

l  ASo CO 
phiếu sớ  
hữu cuối 

kỳ
N um ber

o f
shares  
ow ned  
at the 
end of 

the 
period

T ỷ lệ sỡ  hữu 
cổ phiếu cuối

kỳ
Percent age 

o f  shares 
ow ned at the 

end o f  the 
period

Thời điểm  
bắt đầu là 
người có 
liên quan  
cúa công  
ty / người 

nội bộ 
T im e the 

person  
becam e an 
affiliated  
person/ 
internal 

person

Thời điếm  
không còn 
là người có 
liên quan  
cúa công  
ty / người 

nội bộ 
T im e the 

person  
ceased to 

be an 
affiliated  
person/ 
internal 
person

Lý do (khi 
phát sinh  
thay đoi 

liên quan  
đến mục 
13 và 14) 
Reasons 

(when 
arising 
changes 

related to 
sections o f  
13 and  14)

Ghi chú
(về việc 

không có  
sổ  G iấy 
N S H và  
các ghi 

chú khác) 
Notes 

(i.e. not 
in

posession  
o fa N S H  
No. and  

other  
notes)

1 D RL
T rịnh C hu  
K hánh N hiên

Kế
Toán
trướng

Người 
nội bộ 0,00% 15/08/2022 -

HĐQT BÔ 
nhiệm mới

1.1 DRL Hà Văn Chương Chồng 64.550 0,68% 15/08/2022
Người có 
liên quan

1 2 DRL Trịnh Văn Sự Cha đẻ - 0,00% 15/08/2022
Người có 
liên quan

1.3 DRL Chu Thị Nhung Mẹ để - 0,00% 15/08/2022
Người có 
liên quan

1.4 DRL Hà Văn Đường Cha
chồng - 0,00% 15/08/2022

Người có 
liên quan

1.5 DRL Phan Thị Chấn Mẹ
Chồng - 0,00% 15/08/2022

Người có 
liên quan

1.6 DRL Hà Tấn Phong Con đẻ - 0,00% 15/08/2022
Người có 
liên quan

1.7 DRL Hà Tấn Phúc Con đẻ - 0,00% 15/08/2022
Người có 
liên quan

1.8 DRL Trịnh Chu Diễm 
Tuyền Em ruột - 0,00% 15/08/2022

Người có 
liên quan

1.9 DRL Lê Đình Dương Em rể - 0,00% 15/08/2022
Người có 
liên quan
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ST T /
N o.

M ã C K / 
Securities  

sym bol
Họ tên/N am e

Tài khoan giao  
dịch chứng  

khoán (nếu có) 
Securities 

trading  
accounts ( i f  

available)

C h ứ c vụ 
tại công ty

(nếu có) 
Position at 

the
com pany

(•f '
available)

M ối
quan hệ 
đối vói 

công ty/ 
người 
nội bộ 

R elations  
hip with  

the
com pany

/
internal
person

Loại hình  
G iấy NSH  

(*)
(C M N D / 
Passport/ 

G iấy  
Đ KKD ) 
T yp e o f  

docum ents 
(ID /Passpor  
t /  Business  
Registra tion  
Certificate)

Số G iấy N SH  
(*)/ N SH  No.

N gày cấp  
D ate o f

issue

N ơi cấp Place o f  
issue

Đ ịa ch í trụ sớ  ch ín h / Địa chỉ 
liên  hệ A ddress 1 H ead office  

address

Số cổ 
phiếu sở  
hữu cuối 

kỳ
Number

o f
shares 
owned  
at the 
end of 

the
period

T ỷ lệ sở  hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ
Percent age 

o f  shares 
ow ned at the 

end o f  the 
period

Thời điếm  
bắt đầu là 
người cổ 
liên quan  
cúa công  
ty / người 

nội bộ 
Tim e the 

person  
becam e an 
affiliated  
person/ 
internal 
person

Thời điểm  
không còn 
là người có 
liên quan  
của công  
ty / người 

nội bộ 
Tim e the 

person  
ceased to 

be an 
affiliated  
person/ 
internal 
person

Lý do (khi 
ph á t sinh 
thay đổi 

liên quan  
đến mục 
13 và 14) 
Reasons 

(when 
arising  
changes 

related to 
sections o f  
13 and  14)

G hi chú
(về việc 

không cỏ 
sổ  Giấy 
N SH  và 
các ghi 

chú  khác) 
Notes 

(i.e. not 
in

posession  
o f  a  NSH  
No. and  

other  
notes)

1.10 DRL Trịnh Chu Thế 
Vang Em ruột - 0,00% 15/08/2022 Người có 

liên quan

1.11 DRL Nguyễn Thị 
Minh Thúy Em dâu - 0,00% 15/08/2022 Người có 

liên quan

1.12 DRL Hà Thị Ngân Hoa Chị
chồng - 0,00% 15/08/2022 Người có 

liên quan

1.13 DRL Hà Thị Vân Chị
chồng - 0,00% 15/08/2022 Người có 

liên quan

1.14 DRL Hà Thị Thào Chị
chồng - 0,00% 15/08/2022 Người có 

liên quan

1.15 DRL Hà Thị Cúc Chị
chồng - 0,00% 15/08/2022 Người có 

liên quan

1.16 DRL Hà Thị Kim Oanh Chị
chồng - 0,00% 15/08/2022 Người có 

liên quan

2 D RL Phạm Đ ức H ùng
K ế toán  
trưởng 12.600 0,13% 23/04/2018 15/08/2022

HĐQT
miễn
nhiệm

2,1 DRL Phạm Vãn 
Nguyên Cha đẻ - 0,00% - 15/08/2022

2.2 DRL Chu Thị Tý Mẹ đẻ - 0,00% - 15/08/2022

2.3 DRL Lê Thị Lý Vợ - 0,00% 23/04/2018 15/08/2022
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ST T /
No.

M ã C K / 
Securities  

sym bol
Họ tên/N am e

T ài khoán giao 
dịch chứng  

khoán (nếu có) 
Securities 

trading  
accounts ( i f  

available)

C h ứ c vụ 
tại công ty 

(nếu có) 
Position at 

the
com pany

Of
available)

M ối
quan hệ 
đối với 

côn g ty / 
người 
nội bộ 

R elations 
hip with  

the
com pany

/
internal
person

Loại hình  
G iấy N SH  

(*)
(CM ND  
P assport/ 

G iấy  
Đ KKD ) 
T yp e o f  

docum ents 
(ID  P asspor  
t /  Business  
R egistra tion  
C ertificate)

s ố  G iấy N SH  
(* )/ N SH  No.

N gày cấp  
D ate o f  

issue

Nơi cấp Place of 
issue

Đ ịa chí trụ sỏ' chính/ Địa chỉ 
liên hệ A ddress 1 Head office 

address

ASo CO 

phiếu sở  
hữu cuối 

kỳ
N um ber

o f
shares  
ow ned  
at the 
end o f  

the
period

T ỷ lệ sớ hữu 
cấ phiếu cuối

kỳ
Percent age 

o f  shares 
owned at the 

end o f the 
period

Thời điểm  
bắt đầu là 
người có 
liên quan  
của công  
ty / người 

nội bộ 
Tim e the 

person  
becam e an 
affiliated  
person/ 
internal 

person

Thời điểm  
không còn 
là người có 
liên quan 
của công  
ty / người 

nội bộ 
T im e the 

person 
ceased to 

be an 
affiliated  
person/ 
internal 
person

Lý do (khi 
phá t sinh  
thay đổi 

liên quan  
đến m ục 
13 và 14) 
Reasons 

(when 
arising  
changes 

rela ted  to 
sections o f  
13 a nd  14)

G hi chú
(về việc 

không  cỏ  
so  G iấy  
N S H v à  
các ghi 

chủ  khác) 
Notes 

(i.e. not 
in

posession  
o fa N S H  
No. and  

other  
notes)

9.4 DRL Phạm Bắc Mỹ An Con đẻ - 0,00% 23/04/2018 15/08/2022

9.6 DRL Phạm Thị Thanh 
Tâm Con đẻ - 0,00% 23/04/2018 15/08/2022

9.8 DRL Phạm Văn Nghi Anh ruột - 0,00% 23/04/2018 15/08/2022

9.9 DRL Phạm Đức Lễ Anh ruột - 0,00% 23/04/2018 15/08/2022

9.10 DRL Phạm Đức Hải Anh ruột - 0,00% 23/04/2018 15/08/2022

9.11 DRL Phạm Thị Oanh Chị ruột - 0,00% 23/04/2018 15/08/2022

9.12 DRL Phạm Thị Hạnh Chị ruột - 0,00% 23/04/2018 15/08/2022
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CÔNG TY CỐ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN L ự c 3 •______• •

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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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