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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----- 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

 

1. Họ và tên: TẠ VĂN TRUNG 

2. Giới tính: Nam 

3. Số Giấy tờ pháp lý cá nhân: 033056000059 

4. Ngày tháng năm sinh: 11/03/1956 

5. Nơi sinh: Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên 

6. Quốc tịch: Việt Nam 

7. Dân tộc: Kinh 

8. Quê quán: Hưng Yên 

9. Địa chỉ thường trú: P1 – C5 Tập thể Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 

10. Số điện thoại liên lạc: 0913205838 

11. Trình độ văn hóa: 10/10 

12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ công việc đến nay): 

 

Thời gian Chức vụ - Nơi làm việc 

Tháng 11/1979 – 8/1993 Chuyên viên - Tổng cục thống kê 

Tháng 01/1993 – 12/2001 Đội trưởng Đội xây dựng số 1 - Công ty Sông Đà 1 

Tháng 01/2002 – 11/2003 Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 1.01 - Công ty Sông Đà 1 

Tháng 12/2003 – 9/2008 Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 

Tháng 10/2008 đến 2020 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 

Năm 2020 đến nay Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 

 

14.  Số cổ phần SJC đang sở hữu: 

 Số cổ phần sở hữu của cá nhân: 0 cổ phần 

 Số cổ phần sở hữu đại diện: Đại diện cho … (tổ chức) sở hữu … cổ phần 

15.  Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (nếu có):  ... 

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (nếu có):  
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17. Danh sách người có liên quan của người khai: 

Họ và 

tên/Tên tổ 

chức có liên 

quan (*) 

Chức 

vụ tại 

SJC 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ với 

người 

khai 

ĐKKD/CCCD 

CMND/HC 

(Số, ngày cấp, 

nơi cấp) 

Địa chỉ liên 

hệ/ 

Trụ sở chính 

Sở hữu cổ phiếu 

SJC 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan của 

người khai 
Số lượng 

Tỷ lệ 

% 

        

        

(*): Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây: (i) Doanh 

nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội 

bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; (ii) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở 

hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; (iii) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, 

bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị 

ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo 

quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán. 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên. 

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ đề cử/ứng cử bầu vào vị trí Thành viên Hội 

đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong trường hợp trúng cử, 

tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm 

chức vụ 

            Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022 

Người khai 

TẠ VĂN TRUNG 

(đã ký) 

 

 

 


