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I.

VỀ BẢN THÂN
1. Họ và tên khai sinh: BÙI DUY CHINH
2. Họ và tên thường dùng: BÙI DUY CHINH
3. Bí danh : Không
4. Giới tính: Nam 
Nữ
5. Ngày tháng năm sinh: 23/04/1958
6. Nơi sinh:Hải Phòng
7. Số CMND/Hộ chiếu: CMND số: 023536703 ngày cấp: 08/5/2015 tại: Công an
TP. Hồ Chí Minh
8. Quốc tịch: Việt Nam
9. Dân tộc: Kinh
10. Quê quán: Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
11. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 33 đường 39, Phường Bình thuận, Quận 7, TP. Tp.
Hồ Chí Minh
12. Địa chỉ thường trú hiện tại: 14 đường 65, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí
Minh

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN
1. Trình độ học vấn: 10/10
2. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế
3. Ngoại ngữ: Anh
4. Quá trình công tác:

STT

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Nơi làm việc, chức danh

1

11/1979 – 3/1988

Cán bộ Cục kiểm nghiệm hàng hoá XNK

2

04/1988 – 05/1994

Giám định viên Chi nhánh giám định hàng hoá XNK TP.
Hồ Chí Minh

3

05/1994 – 09/1996

Phó phòng giám định, Chi nhánh giám định hàng hoá XNK TP.
Hồ Chí Minh thuộc Công ty giám định hàng hoá XNK

4

10/1996 – 10/1999

Trưởng phòng giám định, Chi nhánh giám định hàng hoá
XNK TP. Hồ Chí Minh thuộc Công ty giám định hàng hoá
XNK

5

11/1999 – 05/2005

Phó giám đốc Chi nhánh giám định hàng hoá XNK Tp. Hồ
Chí Minh thuộc Công ty giám định hàng hoá XNK

6

06/2005 – 5/2011

7

06/2011 – nay

Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP giám định Vinacontrol.
Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol.

5. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn
Vinacontrol
6. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh
quản lý khác: Không
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 6/2005 đến nay, trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,
luôn xác định được vị trí và trách nhiệm của bản thân đối với người lao động và cổ đông
của Vinacontrol. Cùng với các thành viên trong Hội đồng quản trị, ngoài việc xác định
chiến lược phát triển dài hạn, hội đồng quản trị đã đề ra những sách lược ngắn hạn cho phù
hợp với những tác động của nền kinh tế thế giới và trong nước. Thông qua chủ trương và
chỉ đạo sát sao việc sử dụng nguồn vốn huy động được và có chiến lược thay đổi phù hợp
khi có biến động của thị trường. Triển khai các mảng dịch vụ mới, mặt hàng mới nhằm bù
đắp các mảng dịch vụ bị cạnh tranh. Có những chiến lược, sách lược góp phần mở rộng
quảng bá hình ảnh và uy tín dịch vụ của Vinacontrol tại thị trường trong và ngoài nước. Vì
vậy, thương hiệu VNC đã được nhiều khách hàng trong và ngoài nước biết đến như là một
trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực giám định tại Việt Nam. Cổ phiếu của
Vinacontrol luôn được các nhà Đầu tư trong và ngoài nước đánh giá là một trong cổ phiếu
ổn định và bền vững.
Trú trọng công tác quản lý, quản trị sau khi được cổ phần hóa, đưa ra định hướng
phát triển cho Công ty (Vinacontrol phấn đấu trở thành tổ chức giám định có uy tín trên thế
giới, tiến tới trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, với sự mệnh: chú trọng xây dựng và phát
triển đội ngũ; áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ và khoa học quản lý vào hoạt
động của Công ty để tạo ra các dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Đảm bảo lợi
ích thiết thực cho khách hàng, người lao động, cổ đông và cộng đồng).
Vì vậy, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ngày một tăng trưởng vượt bậc, năm
2017 Vinacontrol đã cán mốc Doanh thu trên 500 tỷ đồng, hiện tại Doanh thu gấp 10 lần
so với năm 2005 (năm đầu tiên cổ phần hóa).
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)
1. Phạm Ngọc Dũng
2. Nguyễn Thị Hạc
3.Phạm Thế Vỹ
10. Khen thưởng/ Kỷ luật (nếu có):
a. Khen thưởng:
- Huy chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành thương mại”.
- Bằng khen của Bộ Công thương các năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2012
- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ 2010.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Chủ tịch HĐQT giai đoạn 2008-2010.
- Các năm là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
- Các năm là Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng bộ Bộ
Công thương công nhận.
b. Kỷ luật: Không

