
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 
 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bà Rịa, ngày 18 tháng 10 năm 2021 

 
 

 

 

ĐƠN TỪ NHIỆM  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

                     Kính gửi:      

                               - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa; 

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. 

 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa; 

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-GENCO3 ngày 07/9/2021 của Tổng Công ty 

Phát điện 3 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; 

Căn cứ Văn bản số 2632/GENCO3-TC&NS ngày 17/9/2021 của Tổng 

Công ty Phát điện 3 về việc phương án nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công 

ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa; 

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 27/9/2021 của Hội đồng quản 

trị Tổng Công ty Phát điện 3 về việc thôi cử Người đại diện, giao tỷ lệ phần vốn 

góp và phụ trách nhóm Người đại diện của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Bà Rịa; 

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2021 của Hội đồng quản 

trị Tổng Công ty Phát điện 3 về việc nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa; 

Tôi tên: Phan Thanh Xuân, sinh ngày 04/6/1961. Giấy chứng minh nhân 

dân số 020311711, cấp ngày 16/7/2009, nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh. Hiện là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) - Chủ tịch HĐQT Công ty 

cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Lý do: Từ ngày 01/10/2021 tôi nghỉ hưu trí theo chế độ. Do vậy tôi viết 

đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ 

phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017 - 2022. Thời gian từ nhiệm kể từ ngày có 

Nghị quyết chấp thuận của ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà 

Rịa. 

Tôi cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công 

ty cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua đơn từ nhiệm. 
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Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT đã tin tưởng hỗ trợ tôi 

trong thời gian qua. Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công 

ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: TK.    
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