
 CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ------------------------------- 

  

 SƠ YẾU LÝ L NCH  

 
 
 
1) Họ và tên khai sinh(CHỮ IN HOA): ............................................ Giới tính: ……..  
2) Các tên gọi khác: ……………………………………….. 
3) Sinh ngày: ………. tháng ……. năm ………. 
4) Số CMND: …………..  ; Ngày cấp: ……….; Nơi cấp: ……… 
5) Nơi sinh: ……………………………………. 
6) Quê quán (xã, phường): …………(huyện, quận): ………(Tỉnh, TP): ……… 

7) Nơi đăng ký hộ khNu thường trú: …………………………......................................... 

8) Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………. 
9) Địa chỉ liên lạc thường xuyên: ………………………………………………………… 
10) Điện thoạiliên lạc:  ……………………… Điện thoại di động:……………………. 
 Fax: ……………………… Email: ………………………………… 
11) Dân tộc:………… 12) Tôn giáo:  ………….. 
13) Công tác chính đang làm: ……………………………………………………………. 
14) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo 
Thời gian đào 

tạo 
Hình thức 

học 
Văn bằng, chứng 
chỉ, trình độ gì  

     
     
     

Ghi chú: Hình thức: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng.../ Văn bằng: Tiến sỹ, 
Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư... 

15) Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua). 

Từ tháng, năm đến 
tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể) 

  

  

  

  

 



16) Quan hệ gia đình: Bố, mẹ, vợ ( chồng ), các con, anh chị em ruột 

Quan hệ Họ và tên 
Năm 
sinh 

CMTND/ 
Hộ chiếu 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, 
đơn vị công tác, học tập, nơi ở … 

   
 Quê quán:  

Nghề nghiệp:  
Nơi ở:  

   
 Quê quán:  

Nghề nghiệp:  
Nơi ở: 

   
 Quê quán:  

Nghề nghiệp:  
Nơi ở: 

   

 Quê quán:  
Nghề nghiệp:  
Nơi ở: 

   
 Quê quán:  

Nghề nghiệp:  
Nơi ở: 

17) Công khai lợi ích có liên quan: Phụ lục kèm theo 

18) Cam kết trước pháp luật: 

 - Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ 
chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty. 

 - Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này. 

 - Tôi cam kết sẽ thông báo cho Tổng Công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan 
đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đương nhiệm. 

  Hà Nội, ngày ....... tháng  năm 2016 

Xác nhận của cơ quan có thầm quyền(*) Người khai 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

 

(*) Xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ kh�u 
thường trú. 



PHỤ LỤC 
CÔNG KHAI L ỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN 

 

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần và đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành 
viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc:  

TT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ 
Ngành, 

nghề kinh 
doanh 

Số, ngày cấp, nơi 
cấp giấy chứng nhận 
ĐKKD/Gi ấp phép 

thành lập 

Chức vụ 
Số cổ 

phần/vốn 
góp 

Tỷ 
lệ/VĐL 
Doanh 
nghiệp 

 Ngày 
phát sinh 
lợi ích có 
liên quan 

1         

2         

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà những người có liên quan của tôi cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp 
trên 35% vốn điều lệ: 

TT 

Họ tên 
người 
thân, 
quan 

hệ 

Tên Doanh 
nghiệp 

Địa chỉ 
Ngành, 

nghề kinh 
doanh 

Số, ngày cấp, nơi cấp 
giấy chứng nhận 
ĐKKD/Gi ấp phép 

thành lập 

Chức vụ 
Số cổ 

phần/vốn 
góp 

Tỷ 
lệ/VĐL 
Doanh 
nghiệp 

Ngày 
phát sinh 
lợi ích có 
liên quan 

1          

2          

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm 
trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật. 
 Hà Nội, ngày ....... tháng  năm 2016 

    Người khai 
    (Ký, ghi rõ họ tên) 


