
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

I. Về bản thân: 

1. Họ và tên: [■] 

2. Giới tính: [■] 

3. CMND / Hộ chiếu số: [■]  Ngày cấp: [■]  Nơi cấp: [■] 

4. Ngày tháng năm sinh: [■] 

5. Nơi sinh: [■] 

6. Quốc tịch: [■] 

7. Hộ khẩu thường trú: [■] 

8. Địa chỉ liên hệ: [■] 

9. Trình độ chuyên môn: [■] 

10. Quá trình công tác:  

Năm 

 
Nơi học tập, làm việc 

 
Chức danh 

 

Từ năm [■] đến năm [■] [■] [■] 

Từ năm [■] đến năm [■] [■] [■] 

Từ năm [■] đến năm [■] [■] [■] 

Từ năm [■] đến năm [■] [■] [■] 

Từ năm [■] đến năm [■] [■] [■] 

Từ năm [■] đến năm [■] [■] [■] 

 

11. Chức vụ (bao gồm thành viên Hội đồng Quản trị, các chức danh quản lý khác) hiện 

nay đang nắm tại các công ty, tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty, tổ chức 

liên quan):    

STT  Chức vụ Tên công ty, tổ chức 

1 [■] [■] 

2 [■] [■] 

3 [■] [■] 

12. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan: số lượng cổ phần MSN 

sở hữu cá nhân: [■] cổ phần, chiếm [■]% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Masan.   

 



 

II. Về quan hệ gia đình: (bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con 

nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu) 

  

Họ tên Quan hệ CMND/Căn cước công dân/Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 

[■] [■] [■] [■] 

[■] [■] [■] [■] 

[■] [■] [■] [■] 

[■] [■] [■] [■] 

[■] [■] [■] [■] 

[■] [■] [■] [■] 

[■] [■] [■] [■] 

 

Tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được 

công bố; 

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều 

lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và pháp luật hiện hành.  

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất 

của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.  

Ngày ….. tháng …... năm 2019 

Người khai 

      (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 


