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BẢN CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN 

DECLARATION OF RELEVANT INTEREST 

 

Họ và tên người khai báo:  ..............................................................................................................................  

Full name of declarant: 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:  ........................................... Ngày cấp:  ............................................................  

ID / Passport no.:     Date of issue: 

Nơi cấp:  ..........................................................................................................................................................  

Place of issue: 

Địa chỉ:  ...........................................................................................................................................................  

Address: 

 

Các lợi ích có liên quan phải công khai theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: 

The relevant interests must be declared according to the laws and Company Charter: 

 

I. Doanh nghiệp mà tôi sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần: 

Enterprises in which I own contributed capital or shares: 

 

1. Tên doanh nghiệp / Name:  .....................................................................................................................  

 Địa chỉ trụ sở chính / Address: ................................................................................................................  

 Ngành nghề kinh doanh / Business lines:................................................................................................  

 GCNĐKKD số / Business license no.:  ...................................................................................................   

 Ngày cấp/ Date of issue: ………………….……Nơi cấp / Place of issue:  ...........................................   

 Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần / Portion of owned contributed capital or shares:  ...............  

 Thời hạn sở hữu / Period of ownership: .................................................................................................  

 

2. Tên doanh nghiệp / Name:  .....................................................................................................................  

 Địa chỉ trụ sở chính / Address: ................................................................................................................  

 Ngành nghề kinh doanh / Business lines:................................................................................................  

 GCNĐKKD số / Business license no.:  ...................................................................................................  

 Ngày cấp/ Date of issue: ………………………. Nơi cấp / Place of issue:  ..........................................  

 Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần / Portion of owned contributed capital or shares:  ...............  

 Thời hạn sở hữu / Period of ownership: .................................................................................................  

* Tương tự với các doanh nghiệp khác/ Using the same information for other enterprises. 
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II. Doanh nghiệp mà Người có liên quan (gồm cha, mẹ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, 

anh, chị, em) của tôi sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ: 

Enterprises in which the related person(s) (including father, mother, adoptive father, adoptive mother, 

spouse, children, adopted children, siblings) own shares or contributed capital of more than 35% of 

charter capital: 

 

-  Tên người có liên quan/ Name of related person: ........................................................................................  

 Mối quan hệ/ Relationship: ..........................................................................................................................  

Sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ của các doanh nghiệp sau đây/ own shares or 

contributed capital of more than 35% of charter capital of the following enterprises: 

1.  Tên doanh nghiệp / Name:  .....................................................................................................................  

 Địa chỉ trụ sở chính / Address: ................................................................................................................  

 Ngành nghề kinh doanh / Business lines:................................................................................................  

 GCNĐKKD số / Business license no.: ………………………………… ...............................................  

 Ngày cấp/ Date of issue: ………………………. Nơi cấp / Place of issue:  ..........................................  

 Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần / Portion of owned contributed capital or shares:  ...............  

  

2. Tên doanh nghiệp / Name:  .....................................................................................................................  

 Địa chỉ trụ sở chính / Address: ................................................................................................................  

 Ngành nghề kinh doanh / Business lines:................................................................................................  

 GCNĐKKD số / Business license no.: …………………………… .......................................................  

 Ngày cấp / date of issue: ……………………… Nơi cấp / place of issue:  ............................................  

 Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần / Portion of owned contributed capital or shares:  ...............  

* Tương tự với các người có liên quan khác/ Using the same information for other related persons. 

  

Lưu ý: Bất kỳ sửa đổi và bổ sung nào cũng sẽ được khai báo với Công ty trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc 

kể từ ngày sửa đổi hoặc bổ sung. 

Notes: Any amendment shall be declared to the company within 07 (seven) working days from the date of the 

amendment. 

 

 ......., ngày ...... tháng ....... năm 2022 

......., day ...... month ....... year 2022 

 

NGƯỜI KHAI BÁO/ DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name) 

 

 

 

 


