
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

I. VỀ BẢN THÂN
1. Họ và tên khai sinh (chữ in hoa) :………………………………………………………..........
2. Họ  và  tên  thường  dùng:

…………………………………………………………………………
3. Bí danh:…………………………………………………………………………………………
4. CCCD/CMND/ Hộ chiếu số:……………………Cấp ngày…………….tại…………………..
5. Giới tính:…………………………………………Nam/ Nữ:…………………….…………..
6. Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………..
7. Nơi sinh:………………………………………………………………………………………...
8. Quốc tịch:…..…………………………………………………………………………………..
9. Dân tộc:…………………………………………………………………………………………
10. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………...
11. Địa chỉ thường trú:…………….………………………………………………………….........
12. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………
13. Tên của cổ đông mà mình là đại diện (nếu có):………………………………………………
14. Số cổ phần sở hữu và/hoặc được cử đại diện:……….…………………………………………
15. Trình độ học vấn:………………………………………………………………………….........
16. Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………………
17. Trình độ ngoại ngữ:………………………………………………………………………..........
18. Có thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp không :……
19. Kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây lắp:

………………………..
20. Có phải là người trực tiếp hoă ăc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% số cổ phần có quyền biểu quyết

của  Công  ty  không:

……………………………………………………………………………….
21. Có từng là thành viên Hô ăi đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty trong vòng 5 năm liền

trước không: ……………………………………………………………………………………
22. Tên các công ty hiện là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát:……………
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23. Có từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá

sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng không: ……….
24. Có đang là nhân viên của công ty kiểm toán đô ăc lâ ăp đang thực hiê ăn kiểm toán cho Công ty

không: ……………………………………………………………………………………….…
25. Chức vụ quản lý trong Công ty……………………………………………………………..…. 
26. Có đang là nhân viên bô ă phâ ăn kế toán tài chính của Công ty không: ………………………...
27. Có đang/đã từng làm viê ăc cho Công ty trong vòng 3 năm liền trước không: …………………
28. Có đang được hưởng lương, thù lao từ Công ty không (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên

Hô ăi đồng Quản trị/Ban kiếm soát được hưởng): ………………………………………………
29. Tóm tắt quá trình công tác (Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác): ……………………………

II.MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN (Bố, mẹ, vợ/chồng, anh chị em ruột, con, các công ty có tham

gia góp vốn hoặc tham gia quản lý, điều hành - gọi tắt là người có liên quan)

TT Mối quan hệ
Tên người có liên

quan
Chức vụ và nơi

công tác
Tỷ lệ cổ phần sở hữu

(nếu có)

III.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TT Thời gian Chức vụ Đơn vị

IV. CAM KẾT 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty về các thông tin kê khai trên đây là
trung thực, và chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin trên bằng văn bản cho Công ty mỗi khi có sự
thay đổi. 
Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiếm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, tôi
cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

…………………….,ngày…….tháng…….năm …….
                                      Người khai

        ( Ký, ghi rõ họ tên)
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