
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LÂM ĐỒNG     
Giấy đăng ký kinh doanh số: 5800271921 

Địa chỉ: Số 1, Lê Đại Hành, Phường 1, TP Đà Lạt - Lâm Đồng 
Điện thoại: 0263.3823829 - 3822715    Fax: 0263.3810363 

Đà Lạt, ngày    tháng 05 năm 2022 

 
THÔNG TIN ỨNG VIÊN(*) 

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát  
của Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng) 

 

1. Họ và tên:  

2. Giới tính: Nam    Nữ  

3. Ngày sinh:  

4. Quốc tịch:  

5. CMND số:  ................................. ngày cấp:  ...................... nơi cấp:  ........................  

6. Địa chỉ thường trú:  ..................................................................................................  

7. Số điện thoại liên lạc:  ..............................................................................................  

8. Trình độ văn hoá:  ....................................................................................................  

9. Trình độ chuyên môn:  ..........................................................................................  

Bằng cấp Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Thời gian đào tạo Cơ sở đào tạo 

     

     

     

     

10. Quá trình công tác:  

Từ năm… đến năm Đơn vị, doanh nghiệp Chức vụ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



11. Hiện tại, các chức danh quản lý ở công ty khác:  

Tên công ty Số giấy ĐKKD Chức vụ quản lý 

   

   

   

   

12. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan(**) của Công ty: 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

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

 Người khai 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 

 ..................................................................  
Một số lưu ý: 

(*):Việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2019-2023 chỉ được thực 
hiện khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã đồng ý thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, từ bảy (7) 
thành viên hiện tại lên thành chín (9) thành viên. 

(**): Khái niệm “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định trong khoản 23 Điều 4 Luật 
Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: 

a) Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền 
bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ; 

b) Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con; 

c) Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó 
thông qua sở hữu, thâu tóm cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty; 

d) Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên; 

đ) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con 
rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người 
đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi 
phối; 

e) Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản 
này; 

g) Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có 
sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty. 


