














































































































CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm  

thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát) 

 

 

Ứng viên vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị 

1. Họ và tên: Tiêu Thị Bạch Dương    Giới tính: Nữ 

2. Ngày tháng năm sinh: 15/02/1984  Nơi sinh: Hải Dương 

3. Quốc tịch: Việt Nam 

4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 030184001644            Cấp ngày 01/02/2016  Tại: Cục QLDC 

5. Địa chỉ thường trú: Khu ĐT Đại Kim – Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội  

6. Trình độ văn hoá: 12/12 

7. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:  Thạc sĩ tài chính, Cử nhân kinh tế đối ngoại 

8. Quá trình công tác: 

Thời gian 

(Từ tháng…năm đến tháng…năm) 
Đơn vị công tác Chức vụ 

T12/2009 -  nay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chuyên gia 

T1/2008-T12/2009 Ngân hàng Standard Chartered Chuyên viên 

9. Số CP nắm giữ: 1,000,000 chiếm 3.33 % vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không 

+ Cá nhân sở hữu: 1,000,000 Cổ phần (Một triệu Cổ phần) 

10. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không 

11. Danh sách người có liên quan của người khai
*
: 

 

 

STT 

 

Tên cá nhân/tổ chức 

Số CMND/Hộ chiếu (đối với 

cá nhân) hoặc Số GCN đăng 

ký doanh nghiệp, Giấy phép 

hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 

tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp 

Số lượng CP/CCQ 

nắm giữ, tỷ lệ sở 

hữu trên vốn điều lệ 

của công ty cổ phần 

xây dựng 1369 (nếu 

có) tại ngày chốt DS 

cổ đông 19/3/2021 

Mối quan hệ 

1 Tiêu Hồng Quảng 030057000567 0 Bố đẻ 

2 Phạm Thị Tú 030158000008 0 Mẹ đẻ 

Ảnh 4 x 6 

(ảnh mẫu mới 

nhất) 



3 Lương Thị Quyết 037154000182 0 Mẹ chồng 

4 Nguyễn Ngọc Thanh 092086000752 58,000 CP 

 

Chồng 

5 Tiêu Thanh Tuấn 013224961 0 Anh trai 

6 Hoàng Kim Nga 013224959 0 Chị dâu 

 

12. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có):  Không 

13. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần xây dựng 1369 (nếu có): Không 

 Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi 

đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thanh thành viên Hội đồng quản trị theo quy định 

tại Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ 

phần Xây dựng 1369 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. 

 

      Hải Dương, ngày 05 tháng  04   năm 2021 

  Người khai 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

         Tiêu Thị Bạch Dương 

 

 

 

                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Danh sách người có liên quan gồm: Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố 

vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của 

cá nhân đó. 
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