Mẫu 03/TB-ĐHĐCĐ-AAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
_____________________

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE
Ảnh/Photo
(4x6)

1)

Họ và tên:……........................................
Full name

Giới tính: Nam/Nữ
Gender: Male/Female

2)

Ngày, tháng, năm sinh:……....................
Date of birth (dd – mm –yyyy)

Nơi sinh: ........................................
Place of birth

3)

Quốc tịch: ................................................................................................................................
Nationality

4)

Số CMND/CCCD/hộ chiếu:…................ ngày cấp….............….. nơi cấp……...............…
ID/Passport No.
date of issue
place of issue

5)

Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................................
Permanent residence

6)

Chỗ ở hiện tại:..........................................................................................................................
Present residence

7)

Số điện thoại liên lạc:..............................................................................................................
Telephone No..

8)

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn1:
Education, training history1
Thời gian / Time
(mm/yyyy – mm/yyyy)

1

Trường đào tạo /
School

Chuyên ngành đào tạo /
Major

Bằng cấp /
Degree

Liệt kê từ bậc Đại học trở lên và các khóa đào tạo / To list from university degree or higher, and training courses
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9)

10)

Quá trình làm việc:
Employment history:
Thời gian / Time
(mm/yyyy – mm/yyyy)

Nơi làm việc /
Place of work

Chức vụ
Job title

Quan hệ nhân thân:
Personal relationships:
Họ và tên
Full name

Năm
sinh
Year of
birth

Số CMND/Hộ
chiếu/Ngày cấp/Nơi cấp
Passport/ID card No. /
Date of issue/ Place of
issue

Nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú
Registered permanent
residence

Nghề
nghiệp
Job

Bố:
Father
Mẹ
Mother
Cha nuôi
Adoptive father

Mẹ nuôi
Adoptive mother

Vợ/chồng:
Spouse
Con
Children
Con nuôi
Adopted children

Anh/chị/em:
Siblings
11)

Số lượng cổ phiếu sở hữu và đại diện sở hữu tại CTCP Bảo hiểm AAA:
Number of shares owned and represented at AAA Assurance:

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.
I hereby ensure and take responsibility for the accuracy and truthfulness of the above provided
information.

Xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền
Certified by Appropriate Authoritites

......., ngày ...... tháng ....... năm 2022
......., day ...... month ....... year 2022
NGƯỜI KHAI BÁO/ DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name)

