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

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

1. Về bản thân: 

- Họ và tên khai sinh: HOÀNG XUÂN QUÍ 

- Giới tính: Nam. 

- Ngày tháng năm sinh: 22/04/1972. 

- Nơi sinh: xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

- Quốc tịch gốc: Việt Nam. 

- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam. 

- Dân tộc: Kinh. 

- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: số 17 Nguyễn Sơn, phường Hòa Cường Nam, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân: số 17 Nguyễn Sơn, phường Hòa Cường Nam, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

- Số điện thoại: 0906556568  Địa chỉ email: quihx@cpc.vn 

- Số CNMD/CCCD/Số hộ chiếu: 044072011823 Ngày cấp: 28/6/2021 Nơi cấp: Cục 
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Tên, địa chỉ và số, ngày chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp của pháp 
nhân mà mình đại diện (trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý phần 
vốn cổ phần của pháp nhân): …………………………………………………….. 

2. Quá trình hoạt động bản thân: 

Từ năm 18 tuổi 
đến nay 

Quá trình công tác, nghề nghiệp và 
chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu) 

Tóm tắt đặc điểm 
chính 

Từ 01/8/1998 
đến 30/10/1998 

Chuyên viên, Phòng Đền bù, Ban 
QLDA các công trình điện miền Trung 

 

Từ 01/11/1998 
đến 15/01/2006 

Chuyên viên, Phòng Tài chính kế toán, 
Ban QLDA các công trình điện miền 
Trung 

 

Từ 16/01/2006 
đến 30/9/2007 

Phó trưởng phòng, Phòng Tài chính kế 
toán, Ban QLDA các công trình điện 
miền Trung 

 

Từ 01/10/2007 
đến 01/05/2008 

Trưởng phòng, Phòng Tài chính kế 
toán, Công ty Cổ phần EVN 
Campuchia 

 



Từ năm 18 tuổi 
đến nay 

Quá trình công tác, nghề nghiệp và 
chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu) 

Tóm tắt đặc điểm 
chính 

Từ 02/05/2008 
đến 31/07/2011 

Trưởng phòng, Phòng Tài chính kế 
toán, Công ty Cổ phần EVN Quốc tế 

 

Từ 01/08/2011 
đến 15/01/2015 

Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài 
chính kế toán, Công ty Cổ phần EVN 
Quốc tế 

 

Từ 16/01/2015 
đến 15/06/2017 

Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, 
Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán 
trưởng Công ty cổ phần EVN Quốc tế. 

 

Từ 16/6/2017 
đến 15/7/2020 

Kiểm soát viên chuyên trách EVN tại 
EVNCPC 

 

Từ 16/7/2020 
đến nay 

Phó Trưởng Ban TCKT, Tổng Công ty 
Điện lực miền Trung 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, cử nhân Kế toán. 

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin (nếu có):  

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó trưởng ban TCKT, Tổng 
Công ty Điện lực miền Trung. 

- Khen thưởng, kỷ luật: Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2005; 
Giấy khen “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liền (2009 
– 2011) của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.  

3. Số Cổ phần SBA nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ. 

4. Mối quan hệ gia đình: 

Mối quan hệ Họ và tên 
Năm 
sinh 

Nghề nghiệp, chức vụ,  
nơi làm việc 

Vợ Trần Thị Thu Nguyệt 1981 
Giáo viên trường THPT Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng 

Cha Hoàng Ân 1941 
Xã viên HTX, nay già yếu 
sống phụ thuộc con tại quê 
nhà 

Mẹ Hồ Thị Đường 1941 
Kế toán HTX, nay già yếu 
sống phụ thuộc con tại quê 
nhà 

Con trai Hoàng Đức Dũng 2007 
Học sinh lớp 9 trường TNCS-
THPT Nguyễn Khuyến, thành 
phố Đà Nẵng 

Con trai Hoàng Phúc Duy 2012 Học sinh lớp 4, trường tiểu 



Mối quan hệ Họ và tên 
Năm 
sinh 

Nghề nghiệp, chức vụ,  
nơi làm việc 

học Núi Thành, thành phố Đà 
Nẵng 

Em gái Hoàng Biên Thủy 1979 Công ty Điện lực Quảng Bình 

Em trai Hoàng Biên Cương 1981 
Công ty TNHH MTV Điện 
lực Đà Nẵng 

5. Các cam kết nắm giữ (nếu có):  

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

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

8. Cam kết trước pháp luật: 

- Tôi xin cam kết không vi phạm các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công 
ty Cổ phần Sông Ba. 

- Tôi xin cam kết những lời khai trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm trước Pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này. 

 Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2022 

Người khai 

    


