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SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Phát triển  

Bất động sản Phát Đạt) 

 

 
 

1. Họ và tên : ĐOÀN VIẾT ĐẠI TỪ  

2. Giới tính : Nam 

3. Số CMND (Hộ chiếu) : N1526238    Ngày cấp: 30/08/2012   Nơi cấp: Đại sứ quán Việt 

Nam tại Pháp. 

4. Ngày tháng năm sinh : 25/10/1963 

5. Nơi sinh : Suresnes, Pháp. 

6. Quốc tịch : Việt Nam 

7. Dân tộc : Kinh (Việt Nam) + Pháp 

8. Quê quán : Hà Nội, Việt Nam 

9. Hộ khẩu thường trú : 27 rue de Romainville, Montreuil sous Bois, Paris 

10. Địa chỉ liên lạc/cư trú : B1 – 2703 City Garden, 59 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình 

Thạnh, Tp.HCM. 

11. Số điện thoại liên lạc :  028.39105029 

12. Trình độ học vấn : Cao học 

13. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thương mại và Tài chính (Đại học 

Paris IX – Dauphine). 

14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): 

- Từ năm 1985 đến 1995: Làm việc tại các công ty ở nước ngoài. 

- Từ 1995 đến 1998: Giám đốc điều hành Openasia S.A. (Lazard Asia Investment Bank) tại 

Việt Nam. 

- Từ năm 1998 đến năm 2011: Chủ tịch và thành viên sở hữu, Openasia S.A.(Pháp). 

- Từ năm 2000 đến nay: Chủ tịch và thành viên sở hữu, Openasia Limited (Hồng Kông). 

15. Tóm tắt năng lực và kinh nghiệm: 

- Có năng lực phát triển, quản lý, điều hành Công ty trong lĩnh vực đầu tư, tài chính. 

- Có trên 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư tài chính. Đã tham 

gia sáng lập Openasia Group năm 1993 và phát triển Openasia trở thành một nhóm các 

công ty hàng đầu tại Việt nam trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, phân phối và các danh 

mục đầu tư. 

16. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt: Thành 

viên Hội đồng Quản trị. 
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17. Những đóng góp cho Công ty Phát Đạt khi là Thành viên Hội đồng Quản trị: 

- Góp ý chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty.  

- Cung cấp cho Công ty các thông tin vĩ mô về kinh tế. 

- Giới thiệu cho Công ty các đối tác đầu tư.  

- Tham gia phản biện, góp ý về tính hiệu quả đầu tư của Công ty. 

18. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

- Công ty TNHH MTV VINACONNECT 

Chức vụ: Chủ tịch Công ty 

- Công ty TNHH Viên Ba 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên. 

- Công ty TNHH Du Thuyền Tam Sơn  

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên 

- Công ty TNHH Du Thuyền Châu Á 

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng thành viên  

- Công ty TNHH Môi giới Bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt Nam 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên 

19. Số cổ phần PDR nắm giữ: : 601.000 cổ phần 

  Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 601.000 cổ phần 

   + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

20. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần 

21. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (nếu có): Không 

có. 

22. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có. 

23. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành (nếu có):Không có. 

Tôi cam đoan các thông tin đã công bố bên trên là trung thực và chính xác.  

Tôi cam kết nếu được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản 

Phát Đạt sẽ thực hiện quyền và nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực, trung 

thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty; tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 

HĐQT và các qui định của pháp luật. 

 Ngày 16 tháng 03 năm 2018 

                         
 


