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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 ------o0o------  
 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Dành cho ứng viên) 

 

 

 
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

Họ và tên:   

Giới tính:   

Ngày tháng năm sinh:  

Nơi sinh:  

CMND/CCCD/Hộ chiếu 

(số,ngày,nơi cấp) 

 

Quốc tịch:  

Dân tộc:  

Địa chỉ thường trú:  

Địa chỉ liên lạc:  

Số ĐT liên lạc:  

Trình độ văn hoá:   

Chức vụ công tác hiện nay:  

Các chức vụ hiện đang nắm giữ 

tại các tổ chức khác(bao gồm cả 

chức danh Hội đồng quản trị của 

Công ty khác): 

 

 

 

 

 

Hình 3x4 
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Hành vi vi phạm pháp luật:  Có  Không 

Những khoản nợ với công ty:  Có  Không 

Lợi ích liên quan với công ty:  Có  Không 

Lợi ích liên quan tới các bên có 

liên quan của công ty (*): 

 Có  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:  Có  Không 

Số cổ phần TDH sở hữu (theo 

danh sách chốt 02/03/2022): 

 ______________cổ phần, chiếm ______% vốn điều lệ 

Trong đó:  

+ Đại diện sở hữu:  ______________cổ phần, chiếm ______% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:     ______________cổ phần, chiếm ______% vốn điều lệ 

 

2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN: 

Thời gian Trường/ Nơi đào tạo Bằng cấp 

   

   

   

   

   

   

 

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 
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4. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CÓ NẮM GIỮ CỔ PHIẾU TDH (*): 

TT Họ và tên Mối quan hệ Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Ghi chú: 

(*) Quy định tại điểm 46 – Điều 4 – Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 

“46. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây: 

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người 

nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; 

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp 

đó; 

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi 

tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát; 

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, 

con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; 

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản 

lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý; 

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia; 

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.” 

  _______________, ngày __  tháng __  năm 2022 

 
Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 

 

 

                                     




