
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 
 

1. Họ và tên: LÊ MINH HOÀNG. 

2. Giới tính: Nam. 

3. Ngày sinh: 11/9/1976. 

4. Nơi sinh: Hà Nội. 

5. Quốc tịch: Việt Nam. 

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P1 - G16 tập thể Thành Công, 

phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. 

7. Chứng minh thư nhân dân số: 011778568; Nơi cấp: Hà Nội; Ngày cấp: 

07/10/2003. 

8. Điện thoại liên hệ: Di động 0904121213. 

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật. 

10. Chức vụ, đơn vị công tác tại CONINCO: Trưởng phòng Tổ chức - Nhân 

sự. 

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không. 

12. Quá trình công tác: 

Thời gian 
(Từ tháng năm đến tháng năm) 

Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ 12/2001 đến 3/2007 Công ty Tư vấn công nghệ, 

thiết bị và kiểm định xây dựng  

Cán bộ  

 

Từ 3/2007 đến nay Công ty CP Tư vấn công nghệ, 

thiết bị và kiểm định xây dựng 

- CONINCO 

Trưởng phòng Tổ 

chức - Nhân sự 

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không. 

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát 

hành: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ):  

- Sở hữu cá nhân: 2.360 cổ phần (tương đương 0,054% vốn điều lệ) 

- Sở hữu đại diện: Không. 

- Sở hữu của người có liên quan: Không. 



15. Sở hữu chứng khoán ở các công ty khác (nếu có): Không.  

16. Các khoản nợ đối với CONINCO (nếu có): Không. 

17. Lợi ích liên quan đối với CONINCO (nếu có): Không. 

 

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

trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật./. 

 

Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2015 

Xác nhận cơ quan quản lý 

 
 

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015 

Người khai  

 

 

 

 

 

Lê Minh Hoàng 
 


