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

 Bất động sản Phát Đạt) 

 

 

1. Họ và tên : NGUYỄN ÁI LINH 

2. Giới tính : Nữ 

3. Số CMND (Hộ chiếu) : 079182005250   Ngày cấp: 11/07/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư. 

4. Ngày tháng năm sinh : 29/6/1982. 

5. Nơi sinh : Quảng Nam. 

6. Quốc tịch : Việt Nam 

7. Dân tộc : Kinh 

8. Quê quán : Quảng Nam 

9. Hộ khẩu thường trú : 91/4/9, Khu phố 6, Đường 47, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. 

10. Địa chỉ liên lạc/cư trú : 91/4/9, Khu phố 6, Đường 47, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. 

11. Số điện thoại liên lạc tại cơ quan:  028.37732222. 

12. Trình độ học vấn : Đại học 

13. Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngoại ngữ Đại học Mở Bán Công Tp.HCM. 

Nghiệp vụ Kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh. 

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

- Từ năm 2005  đến tháng 6/2007 : Nhân viên Công ty Tư vấn Quản lý tòa nhà AIC; 

- Từ tháng 7/2007 đến 07/2012: Nhân viên Công ty CP Phát Triển BĐS Phát Đạt. 

- Từ tháng 08/2012 đến 03/2014: Trưởng bộ phận Lễ tân & Văn thư Công ty CP Phát Triển 

BĐS Phát Đạt. 

- Từ tháng 04/2014 đến nay: Phó Bộ phận Hành chính Công Ty CP PT BĐS Phát Đạt. 

15. Tóm tắt năng lực và kinh nghiệm: 

- Có năng lực kiểm soát việc tuân thủ các quy trình/quy định/chính sách liên quan đến tài 

chính kế toán và hệ thống quản lý của Công ty; kiểm soát việc tuân thủ các chuẩn mực kế 

toán và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát tuân thủ và kiểm soát hoạt động.  

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

phận Hành chính  

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

18. Số cổ phần PDR nắm giữ (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự  cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - ngày 01/03/2018): 60.000 cổ phần 

  Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 60.000 cổ phần 



   + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

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

20. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không có. 

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

22. 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 Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát 

Đạt, sẽ thực hiện quyền và nhiệm vụ của Kiểm soát viên 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 

quy định của pháp luật. 

 

                            Người khai 

           

 

          

        NGUYỄN ÁI LINH 

 


