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

----------- 
 

BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN 
 

Tên người báo cáo: ....................................................................................................................... 

Chức vụ: ....................................................................................................................................... 

Địa chỉ: ......................................................................................................................................... 

Các lợi ích có liên quan như sau: 

I.   Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu phần 
vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% 
vốn điều lệ trở lên: 

1. Doanh nghiệp 1:  

 Tên tiếng Việt: 

 Tên viết tắt: 

 Tên tiếng Anh:  

 Địa chỉ trụ sở chính:  

 Ngành nghề kinh doanh:  

 GCNĐKKD số: ..................... do ........................... cấp ngày ...................; 

 Nơi đăng ký kinh doanh:  

2. Doanh nghiệp 2:  

 Tên tiếng Việt: 

 Tên viết tắt: 

 Tên tiếng Anh:  

 Địa chỉ trụ sở chính:  

 Ngành nghề kinh doanh:  

 GCNĐKKD số: .....................do ........................... cấp ngày ...................; 

 Nơi đăng ký kinh doanh: 

3. Doanh nghiệp3:  

 Tên tiếng Việt: 

 Tên viết tắt: 

 Tên tiếng Anh:  

 Địa chỉ trụ sở chính:  

 Ngành nghề kinh doanh:  

 GCNĐKKD số: .....................do ........................... cấp ngày ...................; 

 Nơi đăng ký kinh doanh:  

……. 

II. Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan đang là thành viên hội đồng quản trị, 
thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc: 
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1. Doanh nghiệp 1: 

 Tên tiếng Việt: 

 Tên viết tắt: 

 Tên tiếng Anh:  

 Địa chỉ trụ sở chính:  

 Ngành nghề kinh doanh:  

 GCNĐKKD số: .....................do ........................... cấp ngày ...................; 

 Nơi đăng ký kinh doanh: 

2. Doanh nghiệp 2:  

 Tên tiếng Việt: 

 Tên viết tắt 

 Tên tiếng Anh: 

 Địa chỉ trụ sở chính:  

 Ngành nghề kinh doanh:  

 GCNĐKKD số: .....................do ........................... cấp ngày ...................; 

 Nơi đăng ký kinh doanh: 

3. Doanh nghiệp 3:  

 Tên tiếng Việt: 

 Tên viết tắt: 

 Tên tiếng Anh: 

 Địa chỉ trụ sở chính:  

 Ngành nghề kinh doanh:  

 GCNĐKKD số: .....................do ........................... cấp ngày ...................; 

 Nơi đăng ký kinh doanh: 

………………, ngày ……  tháng ……  năm 2013 

 NGƯỜI BÁO CÁO 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 

Ghi chú: Nếu không có lợi ích liên quan thì ghi Không có. 
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