
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng) 

 

1. Họ và tên: NGUYỄN SƠN                Giới tính: Nam 

2. Ngày tháng năm sinh: 29/7/1974 

3. CCCD số: 038074015751                    Cấp ngày: 16/01/2022 

4. Dân tộc: Kinh                                    Quốc tịch:  Việt Nam  
5. Quê quán: Đông Sơn, Thanh Hoá  

6. Địa chỉ thường trú: C1-20.08 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, TDP 

KP5, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

7. Số điện thoại liên lạc:  

8. Trình độ văn hóa: 12/12 
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế 

10. Quá trình công tác: 

▪ Từ 1998 – 2005: Trợ lý giám đốc, Phó phòng Kế hoạch - 

Kinh doanh Công ty 128 - Bộ quốc phòng 

▪ Từ 2005 – 2008: Giảng viên chính, Giám đốc trung tâm tư vấn du học - Trường 
Đại học Hải Phòng 

▪ Từ 04/2008 – nay: Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần đầu tư quản lý tài sản Á 

Châu 

▪ Từ 03/2012 – Nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty CP Dịch vụ biển 
Tân Cảng 

▪ Từ 03/2016 – Nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần cơ khí xây 

dựng AMECC 

11. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các 

chức danh quản lý khác: 
▪ Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần đầu tư quản lý tài sản Á Châu 

▪ Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC 

12. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên 

đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty: Tham gia thành viên Hội 

đồng quản trị nhiệm kỳ I, nhiệm II và đảm bảo thực hiện đúng các trách nhiệm theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

13. Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: 245.000 cổ phần, chiếm:  0,9142% vốn điều lệ  

▪ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm:  0% vốn điều lệ.                                          

▪ Cá nhân sở hữu: 245.000 cổ phần, cổ phần chiếm: 0,9142% vốn điều lệ 

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có. 
15. Những khoản nợ đối với Công ty: Không có. 

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị. 

   

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

trách nhiệm trước pháp luật. 

 TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2022 
Người khai 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Sơn 

        


