






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------- 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

1. Thông tin cá nhân 

- Họ và tên   : Nguyễn Thị Bích Hạnh; Giới tính: Nữ  

- Ngày tháng năm sinh : 01/04/1972       ; Quốc tịch: Việt Nam  

- Số CCCD   : 026172003477 ; Ngày cấp: 23/03/2021 

- Nơi cấp  : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  

- Hộ khẩu thường trú : Số 5, ngõ 41 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội. 

- Chỗ ở hiện tại : Số 5, ngõ 41 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại   : 0932256899 ;  

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó phòng Tổ chức Nhân sự Công ty  

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: 

2.  Quá trình công tác:  

Thời gian  

Từ … đến 
Chức vụ Tên tổ chức 

Từ 7/2000 đến 

12/2006 

Chuyên viên 

phòng TCHC 
Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT. 

Từ 01/2007 đến 

4/2014 

Chuyên viên 

phòng TCNS 
Công ty cổ phần ô tô TMT 

Từ 5/2014 - nay 
Phó phòng Tổ 

chức Nhân sự 
Công ty cổ phần ô tô TMT 

Hành vi vi phạm pháp luật: ..................................................................................... 

Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty (nêu rõ số lượng nắm giữ): 1.056 CP 

Các khoản nợ đối với Công ty: ..................................................................................... 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: ................................................................................ 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./. 

 Hà Nội, ngày 28 tháng 3  năm 2022 

Người khai 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 

3x4cm 

Mẫu số 03 






