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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

--------------------- 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG KIM CHI    Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng 

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát 

1. Họ và tên: Nguyễn Hồng Kim Chi 

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 31/10/1973 

4. Nơi sinh: TP.HCM 

5. Căn cước công dân số : 079173033160 

Cấp tại Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày 12/01/2022 

6. Quốc tịch: Việt Nam 

7. Dân tộc: Kinh 

8. Địa chỉ thường trú: 137/29/9 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM 

9. Số điện thoại: 0903774787 

10. Địa chỉ email: chi.nhk@transimex.com.vn  

11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính 

12. Quá trình công tác:Từ năm 1996 đến nay công tác tại Công ty Cổ phần Transimex 

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung: Trưởng ban kiểm soát 

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Kế toán trưởng tại Công Ty Cổ Phần Transimex 

- Trưởng BKS Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc 

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 100 CP chiếm 0,0031% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: …………….. 

+ Cá nhân sở hữu: 100 CP chiếm 0,0031% vốn điều lệ. 

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):  ....................................................................................................  

17. Danh sách người có liên quan của người khai: ..........................................................................    

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):  ........................................  

19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):  ........................................  

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

pháp luật.  

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. 

          TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022 

 







Anh h0 chii5u
(ax6)

CQNG nOA XA H9r CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phtic

Tp.HCM., ngdy 04 thdng 05 ndm 2022

l.f llcn rnicn NGANG

(Dilng cho cdc rhngviAn tham gia HDQT/BKS)

l/ H9 vd t0n: NGUYEN HAI NHAT
2l Gioi tinh: Nam
3/ Ngdy thdng ndm sinh: 28-08-1983

4/ Noi sinh: Quing Tri
5/ SO CMND/CCCD (hoac sO frQ chi6u): 045083000504

Ngdy c6p 2510412021

6/ Qu6c tich: VIET NAM
7l Ddn tQc:. KINH

Noi cdp: Cgc Canh SAt

8/ Eia chi thucrng tru: 25415177 LCVdn Tho, Phudng I l, Qufln Gd V6p, TP. HCM
9/ SO diQn thoai: 0902868069

=l&€iu__...-hiemail:nhat.hn@transimex.com.vn
11/ Trinh dQ chuy6n m6n: CUNHANKINHTE
l2l Qudtrinh c6ng t6c: (tir ndm 18 tuOi etin nay):

. Tt ndm2}ll : Ki5 toiin trucrng COng ty CP Vfln t6i Transimex

. Tir ndm2009 it6n ndm 20ll Kti to6n TH, KT trucrng CTCP SX Kinh doanh Nhd Hii An

. Tir ndm2007 dtln ndm 2009: Cdng ty TNHH TM-SX Ti6n LQc - Ki5 to6n gi6 thdnh

. Tir ndm 2006 d6n ndm 2007 : Cdng ty TNHH Binh Thriy Tri An - Tht kho

l3l Chric vp hiQn nay tai Vinatrans Dd Ning..
l4lT€nc6c cdng ty hiQn dangnhm gitt cdc chric vp TVHDQT vir cdc chric danh quin ly
khdc: K6 to6n truOng Cdng ty CO phin VQn tdi Transimex

- Thdnh vi6n Ban kiOm soSt Cdng Ty CO PhAn Vinafreight
15/ SO CP nfm git tai Vinatrans Dd NAng : Khdng c6

Trong d6:
+ D4i dign so hffu: ... CP

+ C6 nh6n so htu: 0 CP

16l Chcl,qi ich c6 li6n quan tdi c6ng ty (ntiu c6):

17l Quy6n lgi m6u thudn vdi cdng ty (n6u c6):..........

l8l Cdc th6ng tin kh6c (n6u c6)...

TOi cam doan nhfing ldi khai tr€n ddy ld dring sr,r thflt, nt5u sai tdi xin chiu trrich nhiQm

tru6c phrip luat vd cam kOt thUc hiQn nhiQm vp cria thdnh vi0n HDQT/BKS mQt c6ch
trung thpc n6u dugc b6u ldm thdnh viOn HDQT/BKS.

NGUOI KHAI
(Ki,, ghi rd hg


