CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ảnh 3x4

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HĐQT NHIỆM KỲ 2018 - 2023
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Họ và tên: ................................................... ..............................Giới tính: …….
2. Ngày sinh: ..... tháng: .... năm: ..............Nơi sinh: ……………………………….
3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………..
4. Số CMND (Hộ chiếu):......................Ngày cấp:.................Nơi cấp:......................
5. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………….
6. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………….
7. Điện thoại: ………………………………………………………………………
8. Trình độ văn hóa: ........................................ Trình độ chuyên môn: …………..
9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):
Thời gian

Nơi làm việc

Chức vụ

Trách nhiệm
chính

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và
tên công ty/tổ chức liên quan):
11. Trình độ học vấn
Tên
trường

Chuyên ngành đào
tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm
- đến tháng,
năm

Hình
thức đào
tạo

Văn bằng,
chứng chỉ,
trình độ gì

…/………/……
…/………/……
12. Có vợ hoặc 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 là Tổng giám đốc và người
1

quản lý khác của PV Power; là người có liên quan của người quản lý, người có
thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.
- Có:
- Không:
13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột;
con nuôi; anh, chị, em ruột).
Họ tên

Quan hệ

Địa chỉ

Ngày sinh

14. Hành vi vi phạm pháp luật:

15. Năng lực nổi bật:

Tôi cam kết:
-

Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về 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 quy định của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP và các quy
định của Pháp luật hiện hành;

-

Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích
cao nhất của PV Power nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước Pháp luật.
Xác nhận của tổ chức được đại diện.

………, ngày

tháng

năm 2019

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

2

