
Trang 22/26 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

(Dùng để tham gia ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH) 

 
1.      Họ và tên           :   

2.      Giới tính :  nam  nữ 

3. Ngày sinh :  

4. CMND Số  :           ngày cấp:    tại:  

5. Quốc tịch :  

6. Địa chỉ thường trú   :  

7. Chỗ ở hiện tại  :  

8. Số điện thoại liên lạc :  

9. Trình độ chuyên môn :  

10. Chức vụ công tác hiện nay:   

11. Đã từng giữ những chức vụ gì? Tại đâu? 

-    

-    

-    

-    

-    

12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ:                   cổ phiếu GDT, chiếm          % vốn điều lệ GDT. 

13. Vi phạm pháp luật (nếu có) :  Không 

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

 

     
TP Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 2020 

                            Người khai  

                                                                                                   (ký, ghi rõ họ tên) 

                                                                   

                  

                   

                                                                              
 
 
 



Trang 22/26 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

(Dùng để tham gia ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH) 

 
1.      Họ và tên           :   

2.      Giới tính :  nam  nữ 

3. Ngày sinh :  

4. CMND Số  :           ngày cấp:    tại:  

5. Quốc tịch :  

6. Địa chỉ thường trú   :  

7. Chỗ ở hiện tại  :  

8. Số điện thoại liên lạc :  

9. Trình độ chuyên môn :  

10. Chức vụ công tác hiện nay:   

11. Đã từng giữ những chức vụ gì? Tại đâu? 

-    

-    

-    

-    

-    

12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ:                   cổ phiếu GDT, chiếm          % vốn điều lệ GDT. 

13. Vi phạm pháp luật (nếu có) :  Không 

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

 

     
TP Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2020 

                            Người khai  

                                                                                                   (ký, ghi rõ họ tên) 

                                                                   

                  

                   

                                                                              
 
 


