
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC: Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1-CTCP 

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC: Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1-CTCP 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): HỒ ĐÌNH THUẦN 

2) Tên gọi khác:  

3) Sinh ngày: 08 tháng 01 năm 1962, Giới tính (nam, nữ): Nam 

4) Nơi sinh: Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An 

5) Quê quán: Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An 

6) Dân tộc: Kinh 

7) Tôn giáo: Không 

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 289/B11 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

9) Nơi ở hiện nay: 29/C3 Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Học sinh 

11) Ngày tuyển dụng: 13/04/1986, Cơ quan tuyển dụng: Tổng công ty Xây dựng số 1- Bộ Xây 
dưng 

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: TV. HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng 
công ty VLXD số 1- CTCP 

13) Công việc chính được giao: Quản lý điều hành doanh nghiệp 

14) Ngạch công chức (viên chức): , Mã ngạch:   

15) Bậc lương: , Hệ số: , Ngày hưởng:.../.../ , 

16) Phụ cấp chức vụ: , Phụ cấp khác:  

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 10/10 

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Kỹ sư 

15.3- Lý luận chính trị: Cao cấp 15.4-Quản lý nhà nước: ..............................................  

(Cao câp, trung câp, sơ câp và tương đương) (chuyên viên cao câp, chuyên viên chính, chuyên 
viên, cán sự, ............................... ) 

15.5- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B,15.6-Tin học: B 

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 27/09/1991, Ngày chính thức: 27/09/1992 

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: ................................................................  

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó) 

18) Ngày nhập ngũ:.../.../ ....... , Ngày xuất ngũ: .../.../ ........ Quân hàm cao nhất: ............  

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất ...................................................................... 
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(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân 
và ưu tú, ...) 

20) Sở trường công tác: Quản trị doanh nghiệp 

21) Khen thưởng: Huân chương lao động hạng III, 22) Kỷ luật: Không 

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm 
nào) 

23) Tình trạng sức khoẻ: Tốt, Chiều cao: 1.60, Cân nặng: 60kg, Nhóm máu: AB 

24) Là thương binh hạng: ..../ ........ , Là con gia đình chính sách: ...................................  

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiêm chât độc 
da cam Dioxin) 

Tên trường 
Chuyên ngành 

đào tạo, bồi 
dưỡng 

Từ tháng, năm _ 
đến tháng, năm 

Hình thức 
đào tạo 

Văn bằng, chứng 
chỉ, trình độ gì 

Đại học Xây dựng Hà Nội Vật liệu Xây 

dựng 

10/1980-07/1985 Chính quy Kỹ sư Xây dựng 

Học viện Chính trị Quốc gia 
 

06/1996-08/1997 Ngắn hạn, 

chuyên tu 

Cao cấp lý luận 

chính trị 
 

25) Số chứng minh nhân dân: 040 062 000 294 Ngày cấp: 03/08/2017 

26) Số sổ BHXH: 0296 254 623 

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học 

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: 
TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ............. ' 

Từ tháng, năm đến tháng, 
năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác(đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ 
chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, 

nghiệp vụ,... 

04/1986 - 03/1989 Cán bộ xưởng thí nghiệm Tổng Công ty XD số 1-Bộ Xây Dựng. 

03/1989 - 01/1992 Xưởng trưởng xưởng thí nghiệm Tổng Công ty XD số 1-Bộ Xây 

01/1992 - 07/1997 Giám đốc Xí nghiệp kiểm tra chất lượng Công ty Tư vấn Đầu tư thiết 
kế xây dựng - Tổng Công ty XD số 1-Bộ Xây Dựng 

07/1997 - 09/1999 Phó Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Tổng 
Công ty XD số 1-Bộ Xây Dựng 

09/1999 - 01/2001 Tổng Giám đốc Công ty Bê Tông - Tổng Công ty XD số 1-Bộ Xây 
Dựng 

01/2001 - 07/2003 Chủ tịch HDQT kiêm TGĐ - Bí thư chi bộ - Công ty CP Bê Tông 
Biên Hòa - Tổng Công ty XD số 1-Bộ Xây Dựng 

 

28) Tóm tắt quá trình công tác 



3

 

Từ tháng, năm đến tháng, 
năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác(đảng, chính quyền, đoàn thể, tố 
chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo bồi dưỡng về chuyên 

môn, nghiệp vụ,... 

 

08/2003 - 07/2006 
ủy viên chuyên trách Hội đồng quản trị Tổng Công ty XD số 1- Bộ 
Xây Dựng 

Chủ tịch HĐQT CTCP Bê tông Biên Hòa 

Chủ tịch HĐQT CTCP Xây lắp Chương Dương 

Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Đô thị Bình Minh 

08/2006 - 09/2009 Chủ tịch HĐQT CTCP Bê tông Biên Hòa 

09/2009- 02/2013 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - Bí thư chi bộ- Công ty CP Bê Tông 
Biên Hòa - Tổng Công ty XD số 1-Bộ Xây Dựng 

03/2013 - 05/2016 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VLXD số 1-TNHH MTV - Bộ 
xây dựng 

07/2015-06/2016 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty VLXD số 1- CTCP; 
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VLXD số 1 

06/2016 -12/2017 Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty VLXD số 1-
CTCP 

10/2016 - 03/2018 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP 

03/2018 - 11/2019 
TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty 
VLXD so 1-CTCP 

11/2019-05/2020 -TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty. -
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch men Thanh Thanh, Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Vitaly, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch Đông 
Nam Á. 

05/2020 đến nay -TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty. 
-Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch Đông Nam Á. 

29) Đặc điểm lịch sử bản thân: 
 

 

-Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những 
vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điêm, chức danh, chức vụ, thời 
gian làm việc Không 

-Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức 
nào, đặt trụ sở ở đâu ................................... ?): Không 

-Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ): Con đang học 
tại New York, Hoa Kỳ 

30) Quan hệ gia đình 

a) về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột  
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Mối quan 
hệ 

Họ và tên Năm sinh 
Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, 
đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài 

nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
 ........................................ ) 

BỐ Đình Ap 1923 Cán bộ hưu trí - Đã mất 

Mẹ Lê Thị Liễu 1925 Cán bộ nghỉ mất sức - Đã mất 

Vợ Nguyễn Thị Huệ 1967 
Kế toán trưởng CTCP Phúc Chung - 

TP.HCM 

Con Hồ Phúc Huy 1996 Học sinh 一 New York - Hoa Kỳ 

Anh Hồ Đình Tuấn 1952 Nghỉ hưu - Dồng Nai 

Anh Hồ Đình Thắng 1955 Nghỉ hưu - Nghệ An 

Chị Hồ Thị Đào 1959 Cán bộ nghỉ mất sức 

Em Hồ Thị Tuyết 1966 Giáo viên cấp 1+2 - Yên Thành - Nghệ An 

Em Hồ Thị Hưong 1969 

Giáo viên cấp 1+2 - Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk 

Em Hồ Đình Cường 1972 

Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Hải 

Châu Tp.HCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mối quan 
hệ 

Họ và tên 
Năm 
sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức 
vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở 

(trong, ngoài nước); thành viên các tổ 
chức chính trị - xã hội ................. ) 

Bố vợ Nguyễn Quang Lộc 1931 Cán bộ nghỉ hưu - Đã mất 

Mẹ vợ Hồ Thị Sáu 1936 Buôn bán - Mất sức 

Anh Nguyễn Quang Lượng 1957 
Bác sĩ - Bệnh viên chấn thương chỉnh 

hình Tp.HCM 

Chị Nguyễn Quang Xuân Mai 1959 Nội trợ, quận 4, Tp.HCM 

Chị Nguyễn Thị Xuân Lan 1961 Nội trợ, quận 4, Tp.HCM 

Chị Nguyễn Thị Hương 1966 California - Hoa Kỳ 

Em Nguyễn Thị Phượng 1970 Washington - Hoa Kỳ 

 

a) về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột 



5

 

 
31)Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức 

Tháng/năm 
     

Mã ngạch/bậc 
     

Mức lương 
     

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị (hoặc chính quyền địa phương) 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: Trần Việt Đức 

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày tháng năm sinh: 02/03/1969 

4. Nơi sinh: Vĩnh Phú 

5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Quê quán: Huế 

8. Số CMND: 025069000019 cấp ngày: 06/09/2014 tại: Hà Nội 

9. Địa chỉ thuờng trú: 111 Phủ Doãn, p. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

10. Trình độ chuyên môn: 

Thạc sỹ QTKD về Tài chính & Ngân hàng Chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) tại Việt 

Nam và Hoa Kỳ. Cử nhân Luật Kỉnh doanh 

Thời gian Trường đào tạo Chuyên ngành đào tạo 

2011 Trường Đại học Harvard Leadership Development 

1998-2000 Trường Đại học Texas, Arlington, Mỹ 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

1990-1994 Trường Đại học Xã Hội và Nhân Văn Cử nhân luật kinh doanh 

1986-1990 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Cử nhân quản trị kinh doanh 

11. Quá trình công tác:  
 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

2004 - nay Quỹ đầu tư IDG Ventures Vietnam - Hà nội, 

Việt Nam 

Tổng giám đốc 

2001-2004 Công ty Kiểm Toán Việt Nam Phó Giám đốc 

1998-2001 Trường Đại học Texas, Arlington, Mỹ Trợ giảng 

1996-1998 Công ty Deloitte & Touch tại Mỹ Kiểm toán viên 

1992-1996 Công ty Kiểm Toán Việt Nam Phó Phòng  

12. Khen thưởng/ Kỷ luật: không 

13. Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc Quỹ đầu tư IDG Ventures Việt Nam 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2006 

LÝ LỊCH TÓM TẮT 

1. Họ và tên : Trần Việt Đức Giới tính: Nam 
2. Ngày tháng năm sinh: 03/02/1969 
3. Nơi sinh: Vĩnh Phú 
4. Số chúng minh thư nhân dân: 011645109 cấp ngày 07/ 03/2002 tại CA Thành phố Hà Nội 
5. Quốc tịch: Việt Nam 
6. Địa chỉ thường trú: 111 Phủ Doãn - Phường Hàng trống - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Số điện thoại: 090-535-6699 
Số fax: 090-356-2120 
7. Trình độ chuyên môn: 

Thạc sỹ QTKD về Tài chính & Ngân hàng, Đại học Texas, Arlington, Mỹ. 
Chúng chỉ kiểm toán viên (CPA) tại Việt Nam và Hoa Kỳ. 
Cử nhân Luật Kinh doanh (1990-1994), Đại học Xã hội và Nhân văn, Việt Nam. 

8. Các nghề nghiệp và chức vụ đã qua: 

Trong lĩnh vực giảng dạy và xây dựng năng lực: 
Là người hướng dẫn nhiều khóa đào tạo nội bộ công ty về lĩnh vực tài chính, tư vấn về công 
nghệ thông tin và marketing, Công ty Kiểm toán Việt nam, (2000-hiện nay). 
Giảng viên về Kế toán tài chính, Đại học Quốc tế Châu Á (Mùa hè năm 2000). 
Trợ giảng về Kế toán, Đại học Texas tại Arlington, Trường Kinh doanh, Hoa Kỳ (1999 - 2000). 
Trợ giảng về kiểm toán, Đại học Texas tại Arlington, Trưòng Kinh doanh, Hoa Kỳ (1999 - 
2000). 
Giảng viên, Lớp đào tạo về Kế toán quốc tế, Công ty Kiểm toán Việt nam (05-06/1995). 
Người hướng dẫn cho nhiều khóa đào tạo nội bộ về kiểm toán, Công ty Kiểm toán Việt nam 
(1994-1995). 

Trong lĩnh vực quản lỷ và phát triển chuyên môn 
Tại Công ty Kiểm toán Việt nam - Thành viên Deloitte Touche Tohmatsu 

Trưởng nhóm các Dự án tài trợ Quốc tế (10/2000 đến nay) 
Trưởng nhóm các Giải pháp Quản lý và Tài chính Doanh nghiệp( 10/2000 đến nay) 
Trưởng nhóm Tư vấn Thuế và Pháp luật từ (5/2001 -2005) 
Trưởng nhóm Công nghệ Thông tin từ (10/2000 đến nay) 

Trong lĩnh vực tư vấn quản lý và tài chính 
Giám đốc dự án, Shell Vietnam, Soát xét phòng dữ liệu kế tóan và tài chính (02/2005 đến nay) 
Giám đốc dự án - Phân tích và khảo sát thị trường 
Giám đốc dự án - Phát triển kinh doanh nhà ở 
Quản lý dự án - Nghiên cứu thị trường Thép tiền trí tại một công ty hàng đầu ở Ấn Độ 
Giám đốc dự án - Đánh giá Vinaconex (6/2005 đến nay) 
Giám đốc dự án - Phòng chống H1V/A1DS (3/2005 đến nay) 
Giám đốc dự án - Dự án SIRED (được tài trợ bởi DANIDA) (9/2004 đến nay) 
Giám đốc dự án - Công ty điện tử Việt Nam (EVN) ( 6/2003 đến 2/2004) 
Giám đốc dự án- Trung tâm công nghệ thông tin EVN (11/2002 đến 5/2003) 

Trong lĩnh vực tư vấn 
Trưởng nhóm tư vấn - Quản lý Dự án- Cải tiến hệ thống kế toán và thành lập Ban quản lý ngân 
khố cho công ty Xăng dầu thuộc công ty kiểm toán Việt Nam (9/2005 đến nay) 
Trưỏng nhóm Tư vấn Việt nam, Tập đoàn sản xuất ôtô General Motor, Kiểm toán chuẩn đoán 
mua doanh nghiệp (10/ 2001 - 12/2001). 
Trưởng nhóm Tư vấn tài chính, Khách sạn Hilton Opera, Dự án tái cơ cấu (07/2001- 2004). 
Trưởng nhóm Tư vấn Việt nam, Ngân hàng thế giới, Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Nghiên cứu 



các dịch vụ phi tín dụng (6/2001- 2005) 
Trưởng nhóm Tư vấn, Các giải pháp quản lý của Deloitte tại Hồng Kông, Kho sát thị trường phần 
mềm (3/2001-6/2001). 
Trưởng nhóm Tư vấn Tài chính, Khách sạn Sem Metropole, Dự án định giá (3- 5/2001). 
Trưởng nhóm Tư vấn Tài chính, Liên doanh Thuốc lá Đà nẵng, Kiểm toán chuẩn đoán tài chính 
(2-3/2001). 
Trưỏng nhóm Tư vấn Tài chính, Tập đoàn Mitsubishi, Kiểm toán chuẩn đoán mua doanh nghiệp 
(12/2000-02/2001) 

Trong lĩnh vực kiểm toán: 
Tại Việt Nam: 

Giám đốc Kiểm toán phụ trách chất lưọng, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt nam, kiểm toán thường 
niên báo cáo tài chính năm 2001 (10/2001- đang tiếp tục) 
Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp và cố vấn kỹ thuật, Dự án nguồn nước Châu Thổ sông Mê Công, 
kiểm toán thường niên báo cáo tài chính (3/2001 - đang tiếp tục) 
Chủ nhiệm Kiểm toán và cố vấn kỹ thuật, Ngân hàng Thế giới, Kiểm toán thường niên báo cáo tài 
chính cho 10 dự án (02-10/2001) 
Chủ nhiệm kiểm toán và cố vấn kỹ thuật, Tổng Công ty Dầu Khí Việt nam, Kiểm toán thường niên 
báo cáo tài chính năm 1999, (02/2001- 05/2001) 
Liên doanh Orsan, Biên Hòa; Chủ nhiệm kiểm toán; Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán thường 
niên báo cáo tài chính năm 1993,1994, 1995 
Công ty Clipsan, TP. Hồ Chí Minh; Chủ nhiệm kiểm toán; Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán 
thường niên báo cáo tài chính năm 1994-1995. 
Công ty Việt Thái Platchem, TP. Hồ Chí Minh; Chủ nhiệm kiểm toán; Kiểm toán viên cao cấp, 
kiểm toán thường niên báo cáo tài chính năm 1994-1995. 
Trung tâm họp tác quốc tế; Chủ nhiệm kiểm toán; Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán thường niên 
báo cáo tài chính năm 1994-1995. 
Trung tâm Xây dựng Quốc tế; Chủ nhiệm kiểm toán; Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán thường 
niên báo cáo tài chính năm 1994-1995 và triển khai phần mềm kế toán. 
Công ty Du lịch Toserco Hà nội, Chủ nhiệm kiểm toán, Triển khai phần mềm kế toán 1995. 
Công ty Du lịch Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh; Chủ nhiệm kiểm toán; Kiểm toán viên cao cấp, kiểm 
toán thường niên báo cáo tài chính năm 1995 và phân tích tài chính. 
Ngân hàng VID Public, Hà nội; Kiểm toán viên cao cấp; kiểm toán thường niên báo cáo tài chính 
năm 1994-1995 
Ngân hàng Credit Lionairs, Hà nội; Kiểm toán viên cao cấp; họp tác kiểm toán thường niên báo 
cáo tài chính năm 1994-1995 
Ngân hàng Indosue, TP. Hồ Chí Minh; Kiểm toán viên cao cấp; họp tác kiểm toán thường niên 
báo cáo tài chính năm 1995 
Khách sạn Asean, TP. Hồ Chí Minh, Kiểm toán viên cao cấp; hợp tác kiểm toán thường niên báo 
cáo tài chính năm 1994 
Khách sạn Omni, TP. Hồ Chí Minh, Kiểm toán viên cao cấp; hợp tác kiểm toán thường niên báo 
cáo tài chính năm 1994 
Chính phủ Thụy Điển, Dự án làng trẻ SOS, Hà nội; Kiểm toán viên cao cấp; kiểm toán thường 
niên báo cáo tài chính năm 1993 
Họp đồng phân chia xăng dầu BHP, Vũng Tàu; Kiểm toán viên cao cấp; họp tác kiểm toán thường 
niên báo cáo tài chính năm 1992 
Họp đồng phân chia xăng dầu Shell, Vũng Tàu; Kiểm toán viên cao cấp; họp tác kiểm toán thường 
niên báo cáo tài chính năm 1992 
Họp đồng phân chia xăng dầu FINA, Vũng Tàu; Kiểm toán viên cao cấp; họp tác kiểm toán thường 
niên báo cáo tài chính năm 1992 
Hợp đồng phân chia xăng dầu BP, Vũng Tàu; Kiểm toán viên cao cấp; hợp tác kiểm toán thường 
niên hán nán tài nhính năm 1 QQ9 
Họp đồng phân chia xăng dầu PETRONAS, Vũng Tàu; Kiểm toán viên cao cấp; hợp tác kiểm toán 
thường niên báo cáo tài chính năm 1992 
Dự án tín dụng nông thôn của ủy ban Châu Ảu, 8 tỉnh phía Bắc; Trợ lý kiểm toán, kiểm toán 
thường niên báo cáo tài chính năm 1991. 



Câu lạc bộ quốc tế, Hà nội; Trợ lý kiểm toán, kiểm toán thường niên báo cáo tài chính năm 1991. 

Tại Hoa Kỳ: 
Ngân hàng Lippo, San Francisco; Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán thường niên báo cáo tài chính 
năm 1996 và 1997. 
Ngân hàng Đại Tây Dưng, San Francisco; Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán thường niên báo cáo 
tài chính năm 1996 và 1997. 
Ngân hàng Millennium, San Francisco; Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán thường niên báo cáo 
tài chính năm 1997. 
Phát triển bất động sản Valley Creek, San Francisco; Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán thường 
niên báo cáo tài chính năm 1997. 
Goodwill Industry, San Francisco; Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán thường niên báo cáo tài 
chính năm 1997. 
Buôn bán và môi giới chúng khoán Ermette Larkin; Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán thưòng 
niên báo cáo tài chính năm 1996. 
Công nghệ tự động hóa cao cấp, San Jose, Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán thường niên báo cáo 
tài chính năm 1996. 
Safeway, San Francisco, Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán thưòng niên kế hoạch lợi ích năm 
1996. 
Quỹ Atlas, Boston; Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán thưòng niên báo cáo tài chính năm 1996. 
Quỹ Templeton, San Francisco; Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán thường niên báo cáo tài chính 
năm 1996. 
Hiệp hội Chính sách Công cộng Quốc té, San Francisco; Kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán thường 
niên báo cáo tài chính năm 1996. 

Tại Philippines: 
Tập đoàn ôtô Columbia, Manila; Trợ lý kiểm toán; kiểm toán thường niên báo cáo tài chính năm 
1993 
Mountain Hill Property Ltd, Manila; Trợ lý kiểm toán; kiểm toán thường niên báo cáo tài chính 
năm 1993 

9. Khen thưởng: Không 
10. Kỷ luật: Không 
11. Chức vụ trong công ty chứng khoán: Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
12. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Phó Giám đốc, Trưỏng phòng Tư vấn Công ty Kiểm toán 
Việt Nam- VACO ' 
13. Quan hệ vợ, chồng, bố, mẹ, anh chị em ruột (đề rõ họ và tên, ngày sinh, số chúng minh thư, địa 
chỉ, noi công tác ):... 

Quan hệ: Vọ’ 
Họ và tên: Đỗ Thị Mai Liên 
Ngày sinh: 19/6/1976 
Địa chỉ thường trú: 25 ngõ 5 Láng Hạ, Hà Nội 
Nơi làm việc: Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

Quan hệ: Bố 
Họ và tên: Trần Thanh Hương 
Ngày sinh: 2/3/1933 
Địa chỉ thường trú: Đã mât năm 1982 

Quan hệ: Mẹ 
Họ và tên: Nguyễn Thị Trình 
Ngày sinh: 6/3/1943 
Địa chỉ thường trú: 111 Phủ Doãn, Hà Nội 



Nơi làm việc: Đã về hưu năm 1990 

Quan hệ: Em trai 
Họ và tên : Trần Việt Phú 
Ngày sinh: 29/9/2973 
Địa chỉ thường trú: 111 Phủ Doãn, Hà Nội 
Nơi làm việc: Kinh doanh cá thể 

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn về nhũng nội dung 
trên. 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 
(ký, ghi rõ họ tên ) 

Trần Việt Đức 

 Người khai
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