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

 
 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Mẫu dành cho ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 nhiệm kỳ 2022-2027) 

 

1. Họ và tên: .......................…….. 

2. Giới tính: ...  

3. Ngày, tháng, năm sinh: .........  

4. Nơi sinh: .......  

5. Quê quán: .......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………….. 

6. Quốc tịch: .....  

7. Dân tộc: ..  Tôn giáo: ......  

8. Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: .........................................................................  

Cấp ngày: .................................... Nơi cấp:........................................................................... 

9. Nơi thường trú (theo Sổ hộ khẩu): ................ 

...... 

10. Nơi ở hiện nay: …………………................ 

.......... 

11. Trình độ văn hóa: ........ 

12. Trình độ chuyên môn: .......  

13. Số điện thoại liên lạc:......................................................................................................  

14. Quá trình công tác:  

Từ tháng năm đến 

tháng năm 
Đơn vị công tác Địa chỉ 

Chức vụ/công việc 

được giao 

    

    

15. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty HUD8: …………………………………………… 

16. Các công ty mà tôi đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành 

viên, Giám đốc/Tổng giám đốc: 

Tt Tên doanh nghiệp 
Mã số doanh 

nghiệp 

Chức vụ đang nắm 

giữ 

    

    

17. Số lượng cổ phiếu Công ty HUD8 đang nắm giữ …………………. cổ phiếu, trong đó: 

 - Đại diện sở hữu: ………..………… 

 - Cá nhân sở hữu: ………….………… 

 



18. Số lượng cổ phiếu Công ty HUD8 của người liên quan đang nắm giữ: ……….……… 

19. Những khoản nợ đối với Công ty HUD8: …………………………………………….. 

20. Lợi ích liên quan đối với Công ty HUD8 và các bên có liên quan của Công ty HUD8: 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Tôi xin cam kết nội dung khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật 

với toàn bộ thông tin tại bản khai này./. 

 
 
 

Xác nhận của UBND xã, phường 
hoặc đơn vị đang công tác 

 Hà Nội, ngày     tháng      năm 2022 
 

Người khai 
(ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 

 


