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I. VỀ BẢN THÂN 

1. Họ và tên khai sinh:  MAI TIẾN DŨNG 

2. Họ và tên thường dùng: MAI TIẾN DŨNG 

3. Bí danh : Không 

4. Giới tính:  Nam                           Nữ 

5. Ngày tháng năm sinh: 18/11/1964 

6. Nơi sinh:  Hà Nội 

7. Số CMND/Hộ chiếu/ Thẻ CCCD: 001064011562 cấp ngày 10/7/2017 tại Hà Nội 

8. Quốc tịch: Việt Nam 

9. Dân tộc: Kinh 

10. Quê quán: Nga Sơn, Thanh Hóa 

11. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Phòng A2703, nhà A, tòa N04 UDic Complex, 

phường Trung Hòa, phố Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. 

12. Địa chỉ thường trú hiện tại: Phòng A2703, nhà A, tòa N04 UDic Complex, phường 

Trung Hòa, phố Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. 

 

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN 

1. Trình độ học vấn: 10/10 

2. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy hóa chất, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 

học: 1982 -1987 

3. Ngoại ngữ: Anh văn C 

4. Quá trình công tác: 

STT 
Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 
Nơi làm việc, chức danh 

1 
3/1988 đến 

12/1988 

Kỹ sư Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK Việt Nam – Bộ Ngoại 

thương. 

2 
1/1989 đến 

12/1993 

Giám định viên Chi nhánh giám định hàng hóa XNK Hà Nội, 

Công ty Giám định hàng hóa XNK Việt Nam – Bộ Ngoại thương. 

3 
1/1993 đến 

08/1994 

Cán bộ phòng Kỹ thuật giám định Công ty giám định hàng hóa 

XNK Việt Nam. 

4 
09/1994 đến 

12/1995 

Phó giám đốc chi nhánh giám định hàng hóa XNK Quảng Ninh – 

Công ty giám định hàng hóa XNK Việt Nam. 

MẪU 03 



5 
01/1996 đến 

06/2000 

Phó Trưởng phòng kỹ thuật giám định – Công ty giám định hàng 

hóa XNK Việt Nam. 

6 
7/2000 đến 

4/2003 

Trưởng phòng kỹ thuật tổng hợp – Công ty giám đinh hàng hóa 

XNK Việt Nam. 

7 
5/2003 đến 

05/2005 

Phó Tổng giám đốc Công ty giám đinh hàng hóa XNK Việt Nam 

kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật tổng hợp 

8 
06/2005 đến 

5/2011 

Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Giám định Vinacontrol 

9 06/2011 - Nay 
Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Vinacontrol 

 

5. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty          

Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol 

6. Khen thưởng/ Kỷ luật (nếu có): 

 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 2010. 

 Bằng khen cấp Bộ: 2007, 2008, 2009, 2012. 

 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: 2010.    

 7. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên hiện 

đang là thành viên HĐQT của Công ty: 

     Từ tháng 06/2005, trên cương vị là Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty 

trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty. Luôn xác định được vị trí và trách nhiệm của 

bản thân đối với người lao động và cổ đông của Vinacontrol, bản thân luôn đặt năng suất, 

chất lượng và hiệu quả công việc lên hàng đầu.  Lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt  nhiệm vụ 

được giao, các chỉ tiêu tài chính năm sau luôn vượt mức kế hoạch so với năm trước. Cùng 

với Ban lãnh đạo Công ty và Lãnh đạo các Đơn vị luôn đưa ra được các biện pháp quản lý 

hịêu quả cũng như những quyết định đúng đắn về chiến lược, sách lược kinh doanh cho toàn 

Công ty. Phối hợp cùng với Giám đốc các Đơn vị mở rộng, khai thác các mặt hàng, loại hình 

dịch vụ mới. Trú trọng công tác quản lý, quản trị sau khi được cổ phần hóa, đưa ra định 

hướng phát triển cho Công ty, xây dựng và phát triển thương hiệu, thực hiện truyền thông có 

kế hoạch, bài bản hơn, hướng tới thống nhất trong toàn Công ty về nội dung và hình ảnh 

truyền thông tới khách hàng. Thương hiệu Vinacontrol đã được khách hàng, các cơ quan 

quản lý biết đến, tin tưởng, tín nhiệm và yêu cầu ngày càng cao. Cùng với Ban Lãnh đạo 

Công ty, luôn giữ vững vị thế của Công ty là tổ chức số 1 trong các tổ chức cung cấp dịch vụ 

giám định truyền thống, các mặt hàng có doanh thu cao vẫn giữ được ổn định và có sự tăng 

trưởng dần qua các năm, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận cho công ty, việc làm cho người lao 

động, đóng góp nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần thiết thực vào công tác XNK của nền kinh 

tế Việt Nam. 

8. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có) 

 ................................................................................................................................................................  

9. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có) 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 

 


