LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
Được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3CTCP tại Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 05/5/2020 về việc bổ nhiệm Tổng
Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, ngày 05/6/2020, Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã ký Quyết định số 733/QĐNĐBR ngày 05/6/2020 về việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Huy - Phó Tổng giám đốc
thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc - giữ chức vụ Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
Sáng ngày 16/6/2020, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã trang trọng tổ chức
lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Văn Huy giữ chức vụ Tổng giám
đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kể từ ngày 16/6/2020.
Đến dự Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, về phía Tổng Công ty Phát điện 3 có
Ông Đinh Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Lê Văn
Danh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và đại
diện Lãnh đạo các Ban chức năng; Về phía Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa có Ông
Phan Thanh Xuân - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng đại diện
các tổ chức Đoàn thể, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Công ty.
Tại buổi Lễ, Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng Phòng Hành Chính & Lao
động Công ty đã công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc; Thay mặt Hội đồng
quản trị Công ty, Ông Phan Thanh Xuân - Chủ tịch Hội đồng quản trị trao Quyết
định bổ nhiệm. Ông Đinh Quốc Lâm và Ông Lê Văn Danh đã tặng hoa chúc mừng
đến Ông Lê Văn Huy.

Ông Phan Thanh Xuân trao Quyết định bổ nhiệm cho Ông Lê Văn Huy

Trong lời phát biểu đầu tiên trên cương vị mới, tân Tổng Giám đốc Lê Văn Huy
đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo Tổng công ty, Ban Lãnh đạo và
CBCNV Công ty đã tin tưởng, bổ nhiệm vào vị trí mới; Tân Tổng Giám đốc bày tỏ
mong muốn được đem tất cả nhiệt huyết và trí lực của mình, chung sức đồng lòng
cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên, xây dựng và duy trì một môi trường làm năng
động, chuyên nghiệp; khuyến khích sự sáng tạo cùng tinh thần tập thể, từ đó tạo nền
tảng cho Công ty phát triển bền vững và thành công.

Ông Đinh Quốc Lâm, Ông Lê Văn Danh và Ông Phan Thanh Xuân
chúc mừng Ông Lê Văn Huy
Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Ông Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
HĐQT Tổng Công ty chúc mừng Ông Lê Văn Huy và tin tưởng với năng lực cũng
như kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành Điện, tân Tổng Giám đốc sẽ phát
huy cao nhất thành quả của các thế hệ lãnh đạo, người lao động đi trước; Góp sức
cùng Ban Lãnh đạo Công ty, đồng lòng với tập thể cán bộ nhân viên, chèo lái con
thuyền Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa ngày càng phát triển thịnh vương và bền
vững./.

