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Mẫu 03:Văn bản kê khai  thông tin về các vị trí ứng viên đang nắm giữ/đề cử, kê khai lợi 

ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Vinamilk 

Tôi tên là:    LÊ THỊ BĂNG TÂM 

CMND/Hộ chiếu số:   010043782 Ngày cấp: 18 tháng 2 năm 2008 Nơi cấp: CA TP. 

Hà Nội 

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên độc lập và tăng 

cƣờng thông tin minh bạch cho Vinamilk cũng nhƣ toàn bộ cổ đông Vinamilk, tôi kê khai các 

thông tin liên quan đến hồ sơ của mình nhƣ sau:  

1. Các vị trí đang nắm giữ trong các tổ chức khác : 

STT Tên Tổ chức Giấy ĐKKD 

 

Vị trí 
(Các vị trí trong HĐQT, Ban 

Điều hành/Ban 
 Giám đốc) 

Ngày tháng 

bắt đầu nắm 

giữ 

Ghi chú 

khác 

1 NGÂN HÀNG 

THƢƠNG MẠI 

CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN NHÀ 

THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

0300608092 Chủ tịch HĐQT 12/6/2010  

2      
3      

 

2. Bảng kê khai các vị trí ứng viên đang được đề cử ở các công ty khác: Không có 

STT Tên Công ty Mã số DN/ 
Mã số Thuế 

Vị trí/Chức danh 
(Các vị trí trong HĐQT, Ban 

Điều hành/Ban Giám đốc) 

Ngày tháng 

nhận đề cử 
Ghi chú 

khác 

1      
2      
3      

 

3. Kê khai lợi ích: 

Kê khai các tổ chức trong đó ứng viên có lợi ích liên quan : 

STT Tên Công ty Giấy ĐKKD Tỷ lệ % cổ phiếu/vốn nắm giữ Ghi chú khác 
1 NGÂN HÀNG 

THƢƠNG MẠI 

CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

0300608092   

2     
3     



4. Kê khai các mối quan hệ với Vinamilk:

STT Mối quan hệ Có Không Chi tiết mối quan hệ 
(Nếu đánh dấu vào cột “Có”, cột này sẽ mô tả chi 

tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi 

kèm các tài liệu liên quan). 
1 Mối quan hệ nhân viên 

với Vinamilk 
x ( Thông tin về mối quan hệ, thời gian) 

……………………………………………. 
2 Mối quan hệ kiểm toán, 

tƣ vấn với Vinamilk 
x ( Thông tin về mối quan hệ, thời gian) 

………………………..……………………. 
3 Mối quan hệ sở hữu (cổ 

đông của Vinamilk) 
x ………………………………………………. 

………………………………………………. 
4 Mối quan hệ kinh tế x ……………………………………………… 

4.1 Quan hệ người bán 

(Nhà cung cấp) 
x ………………………………………………. 

……………………………………………… 
4.2 Quan hệ người mua 

(Khách hàng) 
x ………………………………………………. 

……………………………………………… 
4.3 Quan hệ đối tác x ………………………………………………. 

5 Quan hệ khác x ………………………………………………. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi 

xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

TPHCM, ngày 18 tháng 4 năm 2013 

Người khai 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

LÊ THỊ BĂNG TÂM



Mẫu 04:Kê khai thông tin minh chứng về tính độc lập của ứng viên thành viên HĐQT: 

Tôi tên là:    LÊ THỊ BĂNG TÂM 

CMND/Hộ chiếu số:   010043782 Ngày cấp: 18 tháng 2 năm 2008 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội 

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên độc lập và tăng cường 

thông tin minh bạch cho Vinamilk cũng như toàn bộ cổ đông Vinamilk, tôi bổ sung các thông tin liên 

quan đến tính độc lập như sau:  

1. Bảng kê khai mối quan hệ với Người có liên quan của Vinamilk 

Người có liên quan được định nghĩa theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và Khoản 

34 Điều 6 Luật Chứng khoán. 

STT Người có liên quan Có Không Chi tiết mối quan hệ 
1 Công ty mẹ của Vinamilk  x  

2 Người quản lý của Công ty mẹ của 

Vinamilk 
 x  

3 Các công ty con của Vinamilk  x  

4 Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban 

kiểm soát của Vinamilk 
 x  

5 Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, 

con, con nuôi, anh, chị, em ruột của 

từng đối tượng ở mục 4 

 x  

6 Cá nhân được uỷ quyền đại diện cho 

những người quy định tại các mục 1 
 x  

7 Cá nhân được uỷ quyền đại diện cho 

những người quy định tại các mục 2 
 x  

8 Cá nhân được uỷ quyền đại diện cho 

những người quy định tại các mục 3 
 x  

9 Cá nhân được uỷ quyền đại diện cho 

những người quy định tại các mục 4 
 x  

10 Cá nhân được uỷ quyền đại diện cho 

những người quy định tại các mục 5 
 x  

11 Nhóm người thoả thuận cùng phối hợp 

để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc 

lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc 

ra quyết định của Vinamilk. 

 x  

12 Doanh nghiệp trong đó những người 

quy định tại các điểm 1 ở trên có sở hữu 

đến mức chi phối việc ra quyết định của 

các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó 

 x  

13 Doanh nghiệp trong đó những người 

quy định tại các điểm 2 ở trên có sở hữu 

đến mức chi phối việc ra quyết định của 

các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó 

 x  

14 Doanh nghiệp trong đó những người 

quy định tại các điểm 3 ở trên có sở hữu 

đến mức chi phối việc ra quyết định của 

các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó 

 x  

15 Doanh nghiệp trong đó những người  x  



quy định tại các điểm 4 ở trên có sở hữu 

đến mức chi phối việc ra quyết định của 

các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó 
16 Doanh nghiệp trong đó những người 

quy định tại các điểm 5 ở trên có sở hữu 

đến mức chi phối việc ra quyết định của 

các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó 

 x  

17 Doanh nghiệp trong đó những người 

quy định tại các điểm 6 ở trên có sở hữu 

đến mức chi phối việc ra quyết định của 

các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó 

 x  

18 Doanh nghiệp trong đó những người 

quy định tại các điểm 7 ở trên có sở hữu 

đến mức chi phối việc ra quyết định của 

các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó 

 x  

19 Tổ chức mà trong đó Ứng viên là nhân 

viên và  sở hữu trên mười phần trăm 

(10%) số cổ phiếu/vốn. 

 x  

20 Tổ chức mà trong đó Ứng viên là chủ sở 

hữu trên mười phần trăm (10%) số cổ 

phiếu/vốn. 

 x  

21 Tổ chức/Cá nhân mà trong mối quan hệ 

với ứng viên trực tiếp hoặc gián tiếp 

kiểm soát ứng viên hoặc bị kiểm soát 

bởi ứng viên hoặc cùng với ứng viên 

chịu chung sự kiểm soát 

 x  

22 Quan hệ hợp đồng mà ứng viên là đại 

diện cho một người nào đó. 
 x  

     

     

 

2. Bảng kê khai mối quan hệ của Ứng viên với Cổ đông lớn của Vinamilk: 

Ứng viên kê khai mối quan hệ với các Cổ đông lớn (sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm (05)% 

trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết) của Vinamilk. Hiện nay, một số Cổ đông lớn bao gồm 

SCIC,Tập đoàn F&N. Các cổ đông khác/Nhóm cổ đông có thể gộp số cổ phiếu để đạt mức trở 

thành Cổ đông lớn. 

Ứng viên xác định các mối quan hệ với Cổ đông lớn ( nếu có) theo bảng dưới đây,đánh dấu vào ô 

Có hoặc Không. Trong trường hợp là có thì nêu rõ chi tiết mối quan hệ : 

STT Người có liên quan Có Không Chi tiết mối quan hệ 
1 Là nhân viên của Cổ đông lớn  x  

2 Là đại diện của Cổ đông lớn  x  

3 Là người quản lý hoặc người có thẩm 

quyền bổ nhiệm người quản lý của 

Cổ đông lớn. 

 x  

4 Là người ủy quyền đại diện của Công 

ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và 

người có thẩm quyền bổ nhiệm người 

 x  



quản lý đóđối với Cổ đông lớn. 
5 Là người ủy quyền đại diện của công 

ty con của Cổ đông lớn. 
 x  

6 Là người ủy quyền đại diện cho 

Người quản lý của Cổ đông. 
 x  

7 Là người ủy quyền đại diện cho : Vợ, 

chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, 

con, con nuôi, anh, chị, em ruột của 

Người quản lý Cổ đông lớn hoặc của 

thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn 

góp hay cổ phần chi phối của Cổ 

đông lớn 

 x  

8 Các mối quan hệ khác với Cổ đông 

lớn (tương tự như các mối quan hệ 

với Vinamilk tại mục 4 mẫu 03) 

 x  

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi xin 

chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 TPHCM, ngày 18 tháng 4 năm 2013 

Người khai 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

LÊ THỊ BĂNG TÂM 

 

 

 

 

 

          

 




