














 

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   : Bùi Quốc Công ; Giới tính: Nam  

- Ngày tháng năm sinh : 01/09/1972       ; Quốc tịch: Việt Nam  

- Số CCCD   : 033072000400 ; Ngày cấp: 27/07/2015 

- Nơi cấp  : Cục cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về 

cư dân cư 

- Hộ khẩu thường trú : P406, CT5, đơn nguyên 2, Khu đô thị Định Công, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

- Chỗ ở hiện tại : T080702 Khu đô thị Times City, số 458 Minh Khai, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại   : 0901191186 ; Email: buiquoccong@tmt-vietnam.com 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ 

- 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 1993 đến 6/2002 Cán bộ Công ty Thương mại tổng hợp Hưng Yên 

Từ 7/2002 đến 10/2005 Cán bộ Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT 

Từ 11/2005 đến 12/2006 Phó phòng bán hàng Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT 

Từ 01/2007 đến 5/2008 Phó phòng bán hàng Công ty cổ phần ô tô TMT 

Từ 6/2008 đến 4/2010 Trưởng phòng bán hàng Công ty cổ phần ô tô TMT 

Từ tháng 5/2010 đến nay Phó Tổng giám đốc 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): 3.882.849 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      tháng 3  năm 2022 

         Người khai 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 
Bùi Quốc Công 

 

Ảnh 

3x4cm 

Mẫu số 03 
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1. Th6ng tin ci nhin

- H9 vd t6n

- Ngdy thbngnim sinh

- so cccp
- Noi cdp

- H0 khau thulng tru

- Ch6 o hiQn t4i

CQNG HOA XA UgI CHU NGHIA Vrpr NAM

DQc l$p - Tg do - H4nh Phtic

SO YEU LV LICH

Bni Ti5n Egt ; Gi6i tinh: Nam

3010511996 ; Qu6c tich: ViQtNam

Ot33}g2g5 ; Ngdy c6p: 01/0612010

Cdng an HdNQi
tO q Cia ThUy, Long Bi6n, HeNQi

57103 Th4nh Xudn 43, phudng Thanh Xudn, qtQn IZ,TP. Ho

Chi Minh

- EiQn thoai : 09 8 1 9 1 3 996 ; Email : dattienbui0 33 0 @gmail. com

- Trinh dQ chuy0n m6tr : Cu nhdn Marketing

- Chric vp dang n6m gifr tpi C6ng ty: Khdng

- Chrlc vp dang n6m git tqi chc t6 chric kh5c:

2. Qui trinh c6ng tic:

Henh vi vi ph4m Ph5P 1u4t: Kh6ng

Sd hiru chring kho6n o6a cdnhdn tpi C6ng ty (nOu rO s6 lugng nEm gift): Kh6ng

C6c khoAn nq d6i v6i C6ng tY: Kh6ng

Lgi ich liOn quan aOi vOi C6ng ty: Kh6ng
I -, . i ' rr

T6i xin cam doan ntirg ldi khai tr6n li dring sy thgc, n0u sai t6i xin chiu tr6ch nhiqm

tru6c c6ng ty vd co quan c6 tham quyon theo quy dinh cria ph6p lua,t.l.

Hit N|i, ngdy/!rhdng 3 ndm 2022

Ngudi.khai
(Ky vd ghi rd hq vd tAn)

tvtSu sO O:

Ann

3x4cm

Thli gian

Tir... tl6n
Chfc vg TGn td chric

Tn Ci.l202O ddn l2l202r Chuy6n vi6n Cdng ty CO PnAn Ha Viet 0 to

Tn Dl2ozl d6n naY Chuy0n viOn cong ty c6 PhAn 0 to rrrar Sdi Gdn


