
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Hà Nội, ngày 22  tháng  09  năm 2021 

 

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

1/ Họ và tên: NGUYỄN THÀNH ĐẠT 

2/ Giới tính: Nam 

4/ Nơi sinh: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ 

5/ Số CMND: 132074487           Ngày cấp:  01/04/2017  Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ 

6/ Quốc tịch: Việt Nam                      

7/ Dân tộc: Kinh                                                   

8/ Địa chỉ thường trú: P2612, T18, KĐT Times City, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Nội 

9/ Số điện thoại:   

11/ Địa chỉ email: Thanhdat.ceo@TDgroup.com 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Chứng khoán VSM 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:  

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

14/ Số CP nắm giữ: 00 cổ phần, chiếm 00% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of 

(the State/strategỉc investor/other organisation): 

+ Cá nhân sở hữu: 00  cổ phần, chiếm 00% vốn điều lệ  

Các cam kết nắm giữ (nếu có): 

14/ Tóm tắt quá trình đào tạo: 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 

Tên trường hoặc 

cơ sở đào tạo 
Ngành học 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng 

chứng chỉ 

2010 - 2014 
Đại học Bách Khoa Hà 

Nội 

Công nghệ 

thông tin 
Chính quy Kỹ sư 

2018 Trường doanh nhân PTI CEO  
Chứng chỉ CEO 

toàn diện 

 



15/ Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ tháng năm đến 

tháng năm 

Đơn vị công tác Chức vụ 

2015 - 2016 Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cốc Cốc 
Trưởng phòng kinh 

doanh 

2016 - 2019 Công ty cổ phần du lịch và truyền thông Asia Travel 
Giám đốc kinh 

doanh 

2019 – nay Công ty cổ phần tập đoàn phát triển Toàn Cầu  Giám đốc đối ngoại 

2019 - nay 
Công ty cổ phần du lịch và truyền thông TD Việt 

Nam 

Chủ tịch HĐQT 

kiêm tổng giám 

đốc 

 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 

2019.  

STT 

 

Họ tên 

 

Mối 

quan hệ 

đối 

người 

nội bộ  

 

 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú khác) 

1 Nguyễn Thanh 

Minh 
Bố đẻ     

 

2 
Vũ Thị Mai 

Hoa 
Mẹ đẻ 

  
  

 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will 

bear the full responsibility to the law. 

  



  NGƯỜI KHAI  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

NGUYỄN THÀNH ĐẠT 

 

 

 


