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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2020 
………, day …. month .... year …….. 

 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

To: - The State Securities Commission 
- The Stock Exchange 

 

1/ Họ và tên /Full name: ĐẶNG VŨ THÀNH 

2/ Giới tính/Sex: Nam  

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 11/12/1969 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Thanh Hóa 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):   

Ngày cấp/Date of issue    

Nơi cấp/Place of issue  

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam                        7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  
 

9/ Số điện thoại/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email:  

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam/Current position in an 
institution Sotrans: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:  

 Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics 
 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex 

13/ Số CP nắm giữ: : 85.776 cổ phiếu, chiếm 0,087% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in 
possession……….. , accounting for ....% of registered capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf 
of (State/strategic investor/other institution): không 

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 85.776 cổ phiếu, chiếm 0,087% vốn điều lệ 

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): không có 

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant: 

 
* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006 



 
STT 
No. 

Tên cá nhân/tổ chức/ 
Name of individual/ 
institution al related 

person 

Số CMND/Hộ chiếu (đối 
với cá nhân) hoặc Số 
GCN đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy phép hoạt 
động hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương (đối với tổ 
chức), ngày cấp, nơi cấp/ 
Number of ID or Passport 
(for individual) or Number 
of Business Registration, 
License of Operation or 

equivalent legal 
documents (for 

institution), date of issue, 
place of issue 

Số lượng CP/CCQ 
nắm giữ, tỷ lệ sở 
hữu trên vốn điều 
lệ của công ty đại 

chúng, quỹ đại 
chúng (nếu có)/ 

Number of 
shares/fund 

certificates in 
possession, 

ownership rate of 
registered capital 

of the public 
company, public 

fund (if any) 

Mối quan hệ/ 
Relationship 

1 Đặng Thanh Trà  0 Bố 

2 Vũ Thị Tố Nga  0 Mẹ 

3 Đặng Vũ Triều Dương  0 Con 

4 Đặng Vũ Quỳnh Giang  0 Con 

5 Đặng Vũ Thân  0 Anh 

6 Đặng Hồng Thu  0 Em  

7 Đặng Vũ Thanh Nhàn  0 Em 

8 Công ty cổ phần Vận 
tải Đa Phương Thức 
Vietranstimex 

 0 Chủ tịch 
HĐQT 

9 Công ty TNHH MTV 
Sotrans Logistics 

 0 Tổng Giám 
đốc 

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with 
public company, public fund (if any): không có 

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with 
public company, public fund (if any): không 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/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I 
will bear the full responsibility to the law. 
 NGƯỜI KHAI / 

DECLARANT 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 
 
 
 

                                                            ĐẶNG VŨ THÀNH 



ceNG HoA xA ugr cuu NcHia vIET NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phric

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

rp Hi "' *::!,' 
;:;"'#fff " ;:; :t:i

gAN CUNG cAp THoNG TIN/C/,I?I?/CaLLUM VITAE

Kinh grii: - Uy ban Chung kho6n Nhd nu6c
- So Giao dich chring khoSn Thdnh pn6 UO Chi Minh

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchonge

1/ H9 vd t6n lFull name: NGUYEN QUOC THUC

2l GifitinhlSex: Nam

3/ Ngdy th6ng n[m sinh/Date of birth: 0210711961

4/Noi sinhlPlace of birth:Hu€ o

5/ SO CMND (ho[c sO trQ chi€u)llD card No. (or Passport No.):

Ngdy cAplDate of issue:

Noi c6plPlace of issue;

6/ Qudc tichlNationality: ViQt Nam 7l DAn tQclEthnic: Kinh

8/ Dia chi thuong trulPermanent residence:

9/ 56 diqn thoai/Telephone number:

10/ Dfa chi emaillEmail:

11/ Chuc vp hiQn nay tpi t6 chric la d6i tugng c6ng b6 th6ng tinlCurrent position in an
institution subject to information disclosure Rules.' Ph6 Chir tich HEQT C6ng ty c6 phAn
Kho Vpn Mi0n Nam

l2l Cdc chuc vu hiQn dang nim giir tai td chfc kh6c lPositions in others companies:

Ph6 Cht tich Ngu6n Nhdn lgc C6ng ty c6 phAn giao nhpn vd v4n chuytln Indo TrAn

l3l SO CP nim giir: 0 c6 phdn, chi6m 0% v5n didu lQ, trong do:/Number of shares in
possession 0 , accountingfor 0% of registered capital, of which:

+ E4i diQn (t6n td chuc la Nha nu6c/c6 d6ng chi6n lugc/td chirc kh6c) s0 hfru:/P ossess on
behalf of (State/strategic investor/other institution) : 0

+ C6 nhdn s& hiru/ Possess for own account: 0

l4l Ctrc cam k6t n6m giir (n6u co)/O ther commitment of holding shares (rf any). kh6ng c6



5/ Danh s6ch ngudi co li6n quan cfia nguoi kha Lisl of related persons of declaranl

STT
No.

TCn c6

nhar/to
chtrcl

Name of
individual/
institution
al related
person

s6 cN,No/H0 chi6u leoi voi
c6 nhdn) ho{c 36 GCN ddng
k:i doanh nghi6p, Gidy phep

ho4t dQng hoflc gi6y to ph6p
ly tucrng ducrng laOi vOi tO

chtic), ngdy cdp, noi cdpl
Number of ID or Passport

(or individual) or Number of
Bus ine s s Re gistr at ion,

License of Operation or
equivalent legal documents

(for institution), date of issue,
place of issue

56lusng CP/CCQ
ndm giir, t! lQ so hiru
tr6n v6n di6u lQ cua
c6ng ty d4i chring,
qu! dai chring (n6u

c6)l Number of
shares/fund

certificates in
possession,

ownership rate of
registered capital of
the public compony,
public fund (f any)

MOi quan hQ/

Relationship

I NGUYEN
QUOC
THAI

Dd mAt 0 B6

2 LE THI
THANH

D6 mdLt 0 M9

J TRAN
ANU vaI

0 Vo

4 NGUYEN
TRAN
QUOC
THJNH

0
e

Con trai

5 NGUYEN
TRAN
ANH THO

0 Con g6i

6 NGUYEN
QUOC TQ

0 Em

7 NGUYEN
QUOC
TANH

0 Em

8 NGUYEN
THI
NGQC
THOA

0 chi

9 NGUYEN
THI
PHUONG
THAO

0 chi

10 NGUYEN 0 Anh

. Ngl0udi c6 li6n quan theo quy dinh tai kho6n 34 Di6u 6 Luat Chung kho6n ngdy 29 thang 6 nim 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006



QUOC
THANG

l1 NGUYEN
QUgC
THE

0 Anh

t2 Cdng ty c6
phAn giao
nhfn vd

van
,l

cnuyen
Indo Tr6n

41.054.267 c6 phAn,
tyong.img 4l,78Yo
v6n di6u lQ Cdng ty

Ph6 Chtr tlch
Ngu6n Nhan

luc

16l Lqi ich li6n quan ddi vdi cdng ty dpi chring, qu! dai chring (ntiu c6)/R elated interest
with public company, public fund (f any): kh6ng co

17l Quy0n lgi mdu thuSn v6i c6ng ty dai chring, qu! dai chring (n6u c6)/ Conflict interest
with public company, public fund (if any): kh6ng co

T6i cam doan nhirng loi khai tr6n ddy ld dirng su thdt, n6u sai t6i xin hodn todn chiu tr6ch
nhiQm trudc phap lulttll hereby certify that the information provided in this CV is true and
correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGUOI KHAI /
DECLARANT

(Ky, ghi rd ho ftn)

Nguy6n Qu6c Thric

name)


