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

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho người ứng cử/đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị/ ban kiểm soát)

1. Họ và tên:………………………………………………………….……..Giới tính (Nam/ Nữ):……..............……
2. Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………Nơi sinh:....…………...............………..
3. Quốc tịch:………………………………………………………………………………………..............…………….
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………………,Cấp ngày….......…/…....…/….......…Tại…………....….………
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:………………….………………….............……………………………………
6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân:…………………………….............……………………………………
7. Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………...............…………….…………………
8. Trình độ văn hoá:………………………………..……………………………...............……………….……………
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:……………………………………………….............…………….……………
10. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa:…………………………….
11. Số điện thoại liên lạc:……………………….……..…Email:……………………...........………………………..
12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)
Từ tháng năm đến tháng năm

Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì

Ở đâu

13. Tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị tại đơn vị, tổ chức khác (nếu có):
Tên công ty

Địa chỉ

Giấy
CNĐKKD

Ngày cấp/ Nơi
cấp

Chức vụ

Tỷ lệ góp
vốn

14. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày .../….../2022) tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh
Hóa:................................. cổ phần, chiếm ........% vốn điều lệ. Trong đó:
-

Số cổ phần cá nhân sở hữu: ...............................cổ phần, chiếm ..........................% vốn điều lệ

-

Số cổ phần đại diện sở hữu: .............................. cổ phần, chiếm ..........................% vốn điều lệ

15. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT

Tên cá nhân/ tổ
chức

Số CMND/CCCD/HC(đối với
cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký
doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt
động hoặc giấy tờ pháp lý
tương đương (đối với tổ chức),
ngày cấp, nơi cấp

Số lượng CP nắm
giữ, tỷ lệ sở hữu
trên vốn điều lệ
của Công ty (nếu
có)

Mối quan hệ

16. Lợi ích khác có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty (nếu có): ……………...
17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)………………………………………..........……………………………….
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
….......................ngày….......tháng…...........năm

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

2022

