CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công
ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả - HHV)

I. THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Họ và tên:

NGUYỄN HỮU HÙNG

Giới tính:

Nam

Ngày, tháng, năm sinh:

16/10/1983

Nơi sinh

Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: …………..

Quốc tịch:

Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

…………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc:

……………………………………

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Tin Kinh tế chuyên ngành hệ thống quản lý;
Cử nhân Kế toán

II.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
Thời gian
2016 - 2017

2017 - 2018

Chức vụ, đơn vị công tác
Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam
1. Kế toán trưởng
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam

Ghi chú

2. Phó Ban Tài chính
Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả
2018 - 2019
10/02/2020 14/02/2022
09/12/2021 đến
nay
01/02/2020 đến
nay
01/8/2020 đến nay

Kế toán trưởng
Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả
Phó Tổng Giám đốc
Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả
Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Đầu tư Thương mại Quốc tế Hà Thành
Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty CP Xây dựng Đèo Cả

01/10/2021 đến
nay

Thành viên Hội đồng quản trị

31/10/2021 đến
nay

Thành viên Hội đồng quản trị

Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa

Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T

III. KÊ KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN:
Thông tin cần công khai

Nội dung công khai

Đang làm việc/đã từng làm việc cho Đang là Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn
Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con Đèo Cả - Công ty mẹ của HHV
của Công ty:
Có vợ, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi,
con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em
ruột là cổ đông lớn của Công ty/ là Không
người quản lý của Công ty hoặc công
ty con của Công ty:
Đã từng làm thành viên Hội đồng quản
trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất Không
trong 05 năm liền trước thời điểm kê
khai:
Số cổ phiếu HHV đang nắm giữ (trực
tiếp hoặc gián tiếp, tỷ lệ nắm giữ cụ Không
thể:

Các khoản nợ đối với Công ty:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật và chịu trách
nhiệm về những nội dung trên./.
Nghệ An, ngày 13 tháng 04 năm 2022
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hữu Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT
Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Tôi tên: NGUYỄN HỮU HÙNG
Tôi là ứng viên được cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T đề cử để Đại hội
đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) bầu bổ sung
vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2022 tổ chức vào ngày 24/4/2022.
Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty HHV, bằng Văn bản này, tôi cam kết các
thông tin sơ yếu lý lịch của tôi đã được công bố là hoàn toàn chính xác và đúng sự thật;
đồng thời, nếu trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty HHV, tôi cam kết thực hiện
nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, Điều
lệ, quy định của Công ty và vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông.
Trân trọng !
Nghệ An, ngày 13 tháng 04 năm 2022
Ứng viên

Nguyễn Hữu Hùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công
ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả - HHV)

I. THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Họ và tên:

HỒ QUANG LỢI

Giới tính:

Nam

Ngày, tháng, năm sinh:

15/8/1956

Nơi sinh

Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

………………... Ngày cấp: …………….. Nơi cấp:……...

Quốc tịch:

Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

…………………………………………………………....

Số điện thoại liên lạc:

…………………

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân

II.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
Thời gian
1980 - 2008

2008 - 2010

Chức vụ, đơn vị công tác
Đại tá, Phó Tổng Biên tập
Báo Quân đội Nhân dân
Tổng Biên tập Báo “Hà Nội mới”
Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội

Ghi chú

2010 - 2015

2015 - 2021
Từ năm 2021

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani

III. KÊ KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN:
Thông tin cần công khai

Nội dung công khai

Đang làm việc/đã từng làm việc cho
Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con Không
của Công ty:
Có vợ, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi,
con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em
ruột là cổ đông lớn của Công ty/ là Không
người quản lý của Công ty hoặc công
ty con của Công ty:
Đã từng làm thành viên Hội đồng quản
trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất Không
trong 05 năm liền trước thời điểm kê
khai:
Số cổ phiếu HHV đang nắm giữ (trực
tiếp hoặc gián tiếp, tỷ lệ nắm giữ cụ Không
thể:
Các khoản nợ đối với Công ty:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật và chịu trách
nhiệm về những nội dung trên./.
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT
Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Tôi là: Hồ Quang Lợi
Tôi là ứng viên được cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T đề cử để Đại
hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty HHV)
bầu bổ sung vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 24/4/2022.
Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty HHV, bằng Văn bản này, tôi
cam kết các thông tin sơ yếu lý lịch của tôi đã được công bố là hoàn toàn chính xác và
đúng sự thật; đồng thời, nếu trúng cử làm thành viên độc lập HĐQT Công ty HHV, tôi
cam kết thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của
pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và vì lợi ích cao nhất của Công ty và
cổ đông.
Trân trọng !
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022
Ứng viên

