CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập - Tự do - Hạnhphúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
1.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẮM

2.

Giới tính:

3.

Ngày tháng năm sinh: 09/12/1985

4.

Nơi sinh: Hà Nội

5.

Số CCCD:

001185000445

Ngày cấp: 24/07/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6.

Quốc tịch: Việt Nam

7.

Dân tộc: Kinh

8.

Địa chỉ thường trú:

9.

Số điện thoại:

Nam

 Nữ

10. Địa chỉ email: nguyenthitham@scic.vn
11. Trình độ học vấn: 12/12
12. Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân
- Thạc sĩ Tài chính ngân hàng – Đại học Thương mại
- Chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề (Bộ Tài chính cấp)
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
- Từ tháng 7/2007 – 8/2010: Trợ lý, trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young
Việt Nam (tham gia kiểm toán Ngân hàng Mizuho, Tập đoàn Bảo Việt, Công ty tái bảo hiểm
AON Việt nam, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt, Công ty quản lý quỹ Vietcombank, Ngân
hàng Công thương Việt Nam…)
- Từ tháng 8/2010 – 7/2017: Chuyên viên, Trưởng phòng quản lý rủi ro – Ban Quản lý rủi ro,
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (Các hoạt động liên quan đến công tác quản
trị rủi ro: tham gia xây dựng Khung quản trị rủi ro, hồ sơ rủi ro, hệ thống báo cáo rủi ro, tham
gia ý kiến các hồ sơ bán vốn, đầu tư… Các hoạt động kiểm soát nội bộ: Rà soát báo cáo tài
chính của SCIC, rà soát các hồ sơ bán vốn, công tác mua sắm, doanh nghiệp có vốn của
SCIC… )
- Từ tháng 7/2017 – nay: Trưởng phòng, Phó Chánh văn phòng – Văn phòng Điều hành, Tổng
công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (Thư ký giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng thành
viên, phụ trách bộ phận thư ký Hội đồng thành viên SCIC…)
- Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (2013 – 2019)
- Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Nhựa Bình Minh (2013 – 2018)
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
15. Số cổ phần nắm giữ và đại diện:
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
17. Danh sách người có liên quan của người khai:
STT

Tên cá nhân/tổ chức

Số CMND/CCCD/Hộ
chiếu (đối với cá nhân)
hoặc Số GCN ĐKDN,
Giấy phép hoạt động hoặc
1

Số lượng CP
nắm giữ, tỷ
lệ sở hữu
trên vốn điều

Mốiquanhệ

1
2
3
4
5
6
7
8

Nguyễn Huy Vinh
Nguyễn Thị Hà
Hoàng Thanh Nam
Hoàng Hải Minh
Hoàng Diệu Linh
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Huy Kiên

giấy tờ pháp lý tương
đương (đối với tổ chức),
ngày cấp, nơi cấp
111236047
110409414
001080022070

111882226
112373071
001096011506

lệ của Công
ty (nếu có)
0
0
0
0
0
0
0
0

Cha
Mẹ
Chồng
Con trai
Con gái
Chị gái
Em gái
Em trai

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có.
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không có
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Người khai
(đã ký)
NGUYỄN THỊ THẮM

2

