
CÔNG TY CỔ PHẦN  

THỰC PHẨM QUỐC TẾ 

INTERFOOD SHAREHOLDING 

COMPANY 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence – Freedom - Happiness 

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULUM VITAE 

(Dùng cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc) 

(Applied to member of the Board, Supervisory Board, Chairman cum General Director) 

- Họ và tên/ Full name …………………………………………………………….. 

- Giới tính/ Gender …………………………………………………………….. 

- Ngày tháng năm sinh/ Date of birth …………………………………………………………….. 

- Nơi sinh/ Place of birth …………………………………………………………….. 

- CMND, Hộ chiếu số/ ID, Passport No. …………………………………………………………….. 

- Quốc tịch/ Nationality …………………………………………………………….. 

- Địa chỉ tạm trú/ Temporary address …………………………………………………………….. 

- Số ĐT liên lạc/ Phone number …………………………………………………………….. 

- Trình độ văn hóa/ Educational level …………………………………………………………….. 

- Trình độ chuyên môn/ Professional Qualifications …………………………………………………………….. 

- Quá trình công tác/ Work experience:  

   Thời gian/ Time__                  Chức vụ - Tổ chức/ Position - Organization 

+ từ/ from …… đến/ to ……    ……………………………………………………………………………………. 

+ từ/ from …… đến/ to ……    ……………………………………………………………………………………. 

+ từ/ from …… đến/ to ……    ……………………………………………………………………………………. 

+ từ/ from …… đến/ to ……    ……………………………………………………………………………………. 

- Chức vụ hiện tại/ Current position: …………………………………………………………….. 

- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác/ 

    Position in other companies: 

 

…………………………………………………………….. 

- Số CP nắm giữ   

    Number of shares in possession: …………………………………………………………….. 

+ Đại diện sở hữu:  

Possess on behalf of: …………………………………………………………….. 

+ Cá nhân sở hữu:     

Possess for own account:    …………………………………………………………….. 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan/ 

Percentage of ownership of related persons: 

 

…………………………………………………………….. 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/ 

Benefit that conflict with the Company  

 

…………………………………………………………….. 

- Những khoản nợ đối với Công ty/ 

Loans from the Company 

 

…………………………………………………………….. 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty/ 

Remuneration and other benefits 

 

…………………………………………………………….. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tất cả lời 

khai trên/ I hereby confirm that the information provided above is true and correct; and I am fully liable to the law 

for all above statements. 

Xác nhận bởi Công ty/ Confirmed by the Company 

 

 

………, ngày/ date … tháng/ month … năm/ year 2018 

ỨNG CỬ VIÊN/ CANDIDATE 

(Ký và ghi rõ họ & tên – Sign and full name) 

 


