
     CÔNG TY CỔ PHẦN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUỶ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 32/2014/CV/PC3HP.Co-NV                 Đăk Nông, ngày 11 tháng 03 năm 2014 
  “V/v: Công bố thông tin bất thường” 
 

Kính gửi:    
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

                  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh 
 

- Tổ chức niên yết:  Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 
- Mã chứng khoán: DRL 
- Trụ sở chính:  Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông 
- Điện thoại:   0501. 3684 888   Fax: 0501. 3684 666 
- Email:  thuydiendl3@gmail.com 
- Website:   pc3hp.com.vn 
Nội dung: Máy biến áp T2 thuộc trạm biến áp nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2 

bị sự cố (Cháy cuộn dây cao áp pha C của máy biến áp).  
Công ty cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3 (MCK: DRL) xin báo cáo Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đề nghị công bố 
thông tin bất thường với nội dung: 

- Vấn đề: Sự cố máy biến áp T2 thuộc trạm biến áp nhà máy thủy điện Đrây 
H’Linh 2 lúc 16h40 ngày 10/03/2014. 

- Nguyên nhân: Do máy biến áp vận hành lâu ngày làm cho cách điện bị lão hóa 
gây phóng điện cục bộ giữa các vòng dây.  

- Thiệt hại tài sản: Máy biến áp bị cháy cuộn dây cao áp pha C làm hỏng cách 
điện và ảnh hưởng đến độ ổn định của các cuộn dây còn lại. 

- Biện pháp khắc phục: Sửa chữa lại toàn bộ máy biến áp. 
- Ảnh hưởng đến sản xuất: Nhà máy phải tạm dừng 01 tổ máy phát điện trong thời 

gian 30 ngày để khắc phục. 
Chúng tôi cam kết trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này. 

Xin chân thành cảm ơn!  

 GIÁM ĐỐC  
  
                                                 
 
 
 Nguyễn Sơn 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- TV HĐQT, BKS; 
- Lưu: VT. 

 

 


