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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------------- 

LÝ LỊCH TỰ KHAI 

(Áp dụng cho ứng viên Hội đồng quản trị) 

1) Họ và tên: ................................................................. Giới tính: .........................................  

2) Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................  

3) Nơi sinh: ...........................................................................................................................  

4) Quốc tịch: .........................................................................................................................  

5) Số Giấy CMND/hộ chiếu: ................................................................................................   

Do: ........................................................................... cấp ngày: .........................................  

Ngày giá trị hiệu lực đối với hộ chiếu:  ...........................................................................  

6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, 

quận/huyện, tỉnh/thành phố): ............................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

7) Chỗ ở hiện tại (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành 

phố):  .................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

8) Trình độ văn hóa:  .............................................................................................................  

9) Trình độ chuyên môn: ......................................................................................................  

10) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn: 

Thời gian Trường đào tạo 
Chuyên ngành 

đào tạo 
Khen thưởng Kỷ luật 

     

     

     

     

11) Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Khen thưởng Kỷ luật 
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12) Quan hệ thân thân: 

Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Số chứng 

minh nhân 

dân 

Địa chỉ 

thường trú 

Nghề  

nghiệp 

Đơn vị 

công tác 

(nếu có) 

Bố: 

      

Mẹ: 

      

Anh/Chị/Em ruột: 

      

      

      

      

      

Vợ/Chồng: 

      

Con: 

      

      

      

13) Tên các Công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh 

quản lý khác (nếu có): 

STT Tên Công ty Chức vụ 

1   

2   

3   

14) Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
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Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của 

các nội dung trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm 

thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công. 

  ........., ngày......tháng......năm 2018 

  NGƯỜI KHAI 
  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

  ______________________________  


