
 

 
Xin lưu ý: Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 14/01/2022 

theo địa chỉ: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Tầng 

14, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

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

2. Ngày/tháng/năm sinh: …………………… Nơi sinh: ……….………………… 

3. Quốc tịch: …………………………………………………….………………... 

4. Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………… Cấp ngày: ..……Nơi cấp: ……… 

5. Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………... 

6. Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………… 

7. Trình độ văn hóa: ……………………………………………………………... 

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ cụ thể, ví dụ: kiểm toán viên, kế toán viên, luật, tài chính,…) 

…………………………………………………………………………………… 

9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ: 

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Khen thưởng Kỷ luật 

     

     

     

10. Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Khen thưởng Kỷ luật 

     

     

     

11. Chức vụ hiện nay tại Tổng Công ty (nếu có): 

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): 

13. Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy 

định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019) 

Quan hệ Họ và 

tên 

Số 

ĐKSH 

Loại 

hình 

Giấy 

NSH 

Ngày 

cấp 

Nơi cấp Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Số cổ 

phiếu 

PVX sở 

hữu  

Bố đẻ        

Mẹ đẻ        

Anh/Chị/Em 

ruột 
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Vợ/Chồng        

Con đẻ        

….        

14. Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty và các bên có liên quan của Tổng Công 

ty (nếu có): 

15. Quyền lợi mẫu thuẫn với Tổng Công ty (nếu có): 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích 

cao nhất của Tổng Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công 

ty. 

 

 

 

………….., ngày ….. tháng …. năm …. 

NGƯỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


