
TỜ TRÌNH 

V/v chuyển trụ sở EVNGENCO 3 về Thành phố Hồ Chí Minh 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Công văn số 8974/VPCP-ĐMDN ngày 02/11/2015 của Văn phòng 

Chính Phủ về cơ chế trước khi cổ phần hóa các Tổng công ty Phát điện thuộc 

EVN;  

Căn cứ Công văn số 9560/BCT-TCCB ngày 15/9/2015 của Bộ Công 

thương về việc giải trình Công văn số 5913/VPCP-ĐMDN ngày 29/7/2015 của 

Văn phòng Chính phủ 

1. Hiện trạng trụ sở Tổng Công ty Phát điện 3: 

- Tổng Công ty Phát điện 3 được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-

BCT ngày 01/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương trên cơ sở tổ chức, sắp xếp 

lại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Phú Mỹ và một số đơn vị thành viên của 

EVN và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2013.  

- Từ khi thành lập đến nay, Tổng Công ty Phát điện 3 sử dụng Văn phòng 

của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu để làm trụ sở của Tổng Công ty. 

- Ngày 15/02/2016, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ được thành lập lại theo 

Quyết định số 637/QĐ-GENCO3. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hiện đang sử 

dụng tạm thời khu nhà Trung tâm đào tạo trong khuôn viên TTĐL Phú Mỹ để 

làm Văn phòng làm việc.  

2. Sự cần thiết thay đổi địa điểm trụ sở Tổng Công ty Phát điện 3 

- Với hiện trạng trụ sở của Tổng Công ty Phát điện 3 hiện đang ở xa trung 

tâm kinh tế lớn của đất nước và đặt ở khuôn viên của đơn vị trực tiếp sản xuất 

điện nên không thuận tiện trong giao dịch công việc với các đối tác và chủ đầu 

tư tại các dự án cũng như tốn nhiều chi phí đi lại, hội họp với đối tác. 

- Theo định hướng của Tổng Công ty Phát điện 3 khi chuyển sang mô hình 

Công ty Cổ phần tiếp cận với các Trung tâm kinh tế, tài chính lớn để thu hút 

nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc, thuận lợi cho Tổng Công ty giao 

dịch với các Bộ, ngành, các tổ chức tín dụng và các đối tác của Tổng Công ty. 

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA 

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 
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- Ngoài ra, hiện tại các phòng làm việc của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ  

rất nhỏ hẹp, không đủ chỗ cho CBCNV Công ty làm việc và lưu giữ hồ sơ, tài 

liệu, thiếu phòng họp khi tổ chức các buổi học tập, hội nghị cho CBCNV và làm 

việc với các cơ quan cấp trên, các đối tác của Công ty. 

3. Đề xuất 

- Việc chuyển trụ sở của Tổng Công ty Phát điện 3 đến Tp. HCM là một 

trung tâm kinh tế lớn của cả nước để đáp ứng nhu cầu về chỗ làm việc tiện nghi 

và hiện đại, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho hoạt động SXKD của Tổng 

Công ty, nâng cao vị thế và thương hiệu của Tổng Công ty với các khách hàng, 

đối tác trong và ngoài nước là cần thiết, đồng thời trả lại trụ sở làm việc cho 

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, đơn vị thành viên của Tổng công ty; 

Ban chỉ đạo Cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 kính trình 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Xem xét việc chuyển trụ sở của EVNGENCO 3 từ tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu về Tp. Hồ Chí Minh sau khi chuyển thành công ty cổ phần;  

- Sửa quy định về Trụ sở đăng ký của EVNGENCO3 trong Điều lệ Tổng 

công ty Phát điện 3 – CTCP theo địa chỉ mới tại Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn 

tất thủ tục chuyển trụ sở để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định. 

Ban chỉ đạo Cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 kính trình 

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:     TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA 
- Như trên;                         
- Ban Lãnh đạo EVNGENCO 3; 

- VP, các Ban EVNGENCO 3; 

- Lưu: VT, PC. 

 


