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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXNCN Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Luật Doanh 

nghiệp); 

Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/3/2020 của Ủy Ban Chứng 

khoán Nhà nước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần; 

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/NQ-HĐQT ngày 09/4/2020 về thông 

qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - GENCO3, 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 

Corona (Covid-19) đang diễn biến rất phức tạp và khó lường. Thực hiện khuyến cáo của 

Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Thành ủy, UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc hoãn các sự kiện tập trung đông người. Tổng Công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần (Tổng Công ty) sẽ không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020 trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định tại 

Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty (trước ngày 30/4/2020). 

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp, Tổng Công ty kính báo cáo Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng Công ty chậm nhất trước ngày 30/6/2020. 

Tổng Công ty cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc tổ chức 

ĐHĐCĐ thường niên của đơn vị. Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. 

Trân trọng./. 

Đính kèm: 

- Công văn số 1916/UBCK-GSĐC; 

- Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBCKNN (để báo cáo); 

- HNX (để báo cáo); 

- TV HĐQT, KSV; 

- Ban TGĐ;  
- VP, các Ban; 

- Lưu: VT, KH. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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