
CÔNG TY CỔ PHẦN  

THỰC PHẨM QUỐC TẾ 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULUM VITAE 

 

- Họ và tên/ Full name NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 

- Giới tính/ Gender Nữ/ Female 

- Ngày tháng năm sinh/ Date of birth 26/06/1967 

- Nơi sinh/ Place of birth Hà Nam Ninh, Việt Nam 

- Số CMND/ ID No.  

- Quốc tịch/ Nationality Việt Nam 

- Địa chỉ thường trú (Permanent address):   

- Số ĐT liên lạc/ Phone number  

- Trình độ văn hóa/ Educational level Đại học/ University 

- Trình độ chuyên môn/ Professional 

Qualifications 

Cử nhân kinh tế/ economic bachelor 

Giấy chứng nhận bằng Kế toán trưởng/ 

Chief accountant certificate 

- Quá trình công tác/ Work experience:  

   Thời gian/ Time                                                        Chức vụ - Tổ chức/ Position - Organization 

+ từ/ from 1990 đến/ to 1992           

 

Kế toán công ty của Nhà máy dệt Thống Nhất 

Accountant of Thong Nhat Textile Factory 

+ từ/ from 1992 đến/ to 1994           

 

Phụ trách kế toán của Công ty Công nghiệp Chế biến Thực 

phẩm Quốc tế (Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế-IFS) 

Accounting Executive of Interfood Processing Industry Ltd. 

(Interfood Shareholding Company -IFS) 

+ từ/ from 1995 đến/ to 2003          Kế toán trưởng của Công ty Công nghiệp Chế biến Thực 

phẩm Quốc tế 

Chief accountants of Interfood Processing Industry Ltd.-IFS 

+ từ/ from 2003 đến/ to 4/2015      Giám đốc tài chính / Thành viên Ban Giám đốc - IFS 

Finance Manager /Director - IFS 

+ từ/ from 5/2015 đến hiện tại / to present 

            

Giám đốc Kiểm soát Nội bộ / Thành viên Ban Giám đốc - 

IFS 

General Manager of Internal Control/ Director -IFS 

+ từ/ from 9/2005 đến nay / to present 

 

Thành viên Hội đồng Quản trị của IFS 

Member of Board of Management of IFS 

- Chức vụ hiện tại/ Current position: Thành viên HĐQT / Giám đốc Kiểm soát Nội bộ-IFS 

BOM Member/ General Manager of Internal Control-IFS 

- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác/ 

    Position in other companies: 

Không/ No 



- Số CP nắm giữ (thời điểm 1/3/2020) 12.000 cổ phiếu, chiếm 0,014 % vốn điều lệ 

    Number of shares in possession: 12,000 shares, accounting for 0.014 % of registered capital. 

+ Đại diện sở hữu:  0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ 

Possess on behalf of: 0 shares, accounting for 0 % of registered capital. 

+ Cá nhân sở hữu:    12.000 cổ phiếu, chiếm 0,014 % vốn điều lệ 

Possess for own account:    12,000 shares, accounting for 0.014 % of registered capital. 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên 

quan/ Percentage of ownership of related persons: 

Không/ No 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/ 

Benefit that conflict with the Company  

Không/ No 

- Những khoản nợ đối với Công ty/ 

Loans from the Company 

Không/ No 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty/ 

Remuneration and other benefits 

Không/ No 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tất cả lời 

khai trên/ I hereby confirm that the information provided above is true and correct; and I am fully liable to the law 

for all above statements. 

 

Xác nhận bởi Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế/ 

Confirmed by Interfood Shareholding Company 

 

Đã ký và đóng dấu 

(Sign and sealed) 

 

 

 

YUTAKA OGAMI 

Ngày: 1/3/2020/ Date: March 1, 2020 

 

 

Đã ký 

(Signed) 

 

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 

 


