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

  

    ................., ngày........tháng........năm 2019 

LÝ LỊCH TÓM TẮT 
(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện) 
 

1. Về bản thân: 
- Họ và tên:.................................................................................................................................................. 

- Giới tính:  Nam     Nữ  
- Ngày sinh:................................................................................................................................................. 
- Nguyên quán:............................................................................................................................................ 
- Quốc tịch:.................................................................................................................................................. 
- Dân tộc:..................................................................................................................................................... 
- CMND/ Hộ chiếu số:....................................ngày cấp: ............................ nơi cấp................................... 
- Điện thoại liên hệ:...................................................E-mail:...................................................................... 
- Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................................... 
- Địa chỉ cư trú hiện nay.............................................................................................................................. 
(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ 
sung tên, địa chỉ và số ĐKKD của pháp nhân) 
- Trình độ văn hóa:...................................................................................................................................... 
- Trình độ chuyên môn:............................................................................................................................... 

 

Bằng cấp Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 
Thời gian 
đào tạo 

Cơ sở đào tạo 

     
     

 
2. Quá trình công tác: 

Từ năm 18 
tuổi đến nay 

Đơn vị công tác Chức vụ 

   
   
- Khen thưởng: ............................................................................................................................................ 
- Kỷ luật: ..................................................................................................................................................... 
- Chức vụ trong công ty: ............................................................................................................................. 
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác, bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị, tổ chức 

tín dụng khác: ........................................................................................................................................... 
 

3. Mối Quan hệ gia đình (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: 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): 
 
Quan hệ Họ và tên Năm sinh Số CMND Địa chỉ 

     
     

 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 
trước pháp luật 

Xác nhận của UBND phường/xã nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú, hoặc cơ quan với người đang công tác 

Người khai 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 

Ảnh 3x4cm 
(ảnh mầu 

mới nhất, có 
đóng dấu 

giáp lai của 
cơ quan xác 
nhận lý lịch) 



 

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

STT 
Người khai và người 

có liên quan của 
người khai 

Số CMND, 
ngày cấp 

Mối quan 
hệ với 

người khai 

Chức vụ tại Công ty 
PTIC 

Chức vụ tại 
Công ty con 

Công ty PTIC 

Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc 
đại diện sở hữu/vốn 
điều lệ tại Công ty 

PTIC 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I Người khai      

1       

II 
Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột 
và vợ, chồng của những người này) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung 
thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 
  Người khai 

                                       (Ký và ghi rõ họ tên) 
 


