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SƠ YẾU LÝ LỊCH
1.

Về bản thân
Họ và tên

: ………………………………..…….

- Giới tính: ……….

Ngày sinh

: ………………….

- Quốc tịch: ………

Dân tộc

: ………………….

- Tôn giáo: ……….

Quê quán

: ………………………………………………………………...

Địa chỉ thường trú

: …………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu : …….. Ngày cấp: ……………... Nơi cấp: …………………..
Tên và địa chỉ pháp nhân đang đại diện, chức vụ, số vốn góp và tỷ lệ góp vốn (trường hợp là đại
diện pháp nhân của cổ đông pháp nhân)
........................................................................................................................................................
2.

Trình độ học vấn

3.

Quá trình công tác

: ………………………………………

Thời gian
(Từ tháng… năm đến
tháng … năm)

4.

Chức danh, đơn vị công tác

Ghi chú

Mối quan hệ
Cá nhân: (Kê khai đầy đủ mối quan hệ với người có liên quan bao gồm: bố, mẹ, vợ (chồng), con (con
nuôi), anh chị em ruột (trong đó nêu rõ tên, tuổi, địa chỉ nơi cư trú, nơi công tác)

TT

5.

Họ và tên

Mối quan
Tuổi
hệ

Nghề
nghiệp

Địa chỉ

Nơi công
tác

Cam kết trước pháp luật

Tôi là ………………………………………, cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và
Điều lệ Công ty cổ phần Vinaconex 25;
Tôi cam kết đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ xin đề cử/ứng cử; thực hiện

nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần
Vinaconex 25 nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.
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./.
…………, ngày

tháng

Xác nhận của cơ quan chức năng

Người khai

(Ủy ban nhân dân đối với cá nhân/cơ quan công tác nếu
là đại diện của pháp nhân)

(Ký, ghi rõ họ tên)
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