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SƠ YẾU LÝ LỊCH
Dành cho các ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS
Nhiệm kỳ 2018-2023
I. VỀ BẢN THÂN
1. Họ và tên khai sinh: PHAN VĂN HÙNG
2. Họ và tên thường dùng: PHAN VĂN HÙNG
3. Bí danh : Không
4. Giới tính: Nam

Nữ
5. Ngày tháng năm sinh: 12/10/1965
6. Nơi sinh: Nghệ An
7. Số CMND/Hộ chiếu: 181340639
8. Quốc tịch: Việt Nam
9. Dân tộc: Kinh
10. Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An
11. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Số 109 Nguyễn Thái Học, khối 1, phường Lê Lợi, Tp.
Vinh, tỉnh Nghệ An.
12. Địa chỉ thường trú hiện tại: Phòng 2103, CT1, tòa nhà FODACON Bắc Hà, Nguyễn Trãi,
quận Thanh Xuân, Hà Nội.
II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN
1. Trình độ học vấn: 10/10
2. Trình độ chuyên môn: (Trường, chuyên ngành, năm học)
Đại học Bách khoa Donhet (Liên Xô cũ), Kỹ sư tuyển khoáng, năm học 1983 - 1989
3. Ngoại ngữ: Tiếng Nga
4. Quá trình công tác:










06/1990 – 01/1991:
02/1991 – 03/1992:
04/1992 – 03/1993:
04/1993 – 07/1995:
Trung
08/1995 – 06/1996:
07/1996 – 5/2005:
6/2005 – 08/2007:
9/2007 – 3/2013:
4/2013- nay:

Cán bộ Ban kinh tế đối ngoại tỉnh Nghệ Tĩnh
Cán bộ Công ty khai thác ILMENI Xuất khẩu
Cán bộ trung tâm giám định hàng hoá XNK Bắc miền Trung
Phó Giám đốc trung tâm giám định hàng hoá XNK Bắc Miền
Giám đốc trung tâm giám định hàng hoá XNK Bắc Miền Trung
Trạm trưởng Trạm giám định hàng hoá XNK Nghệ An
Giám đốc Chi nhánh Công ty CP giám định Vinacontrol Vinh
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP
Tập đoàn Vinacontrol

5. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập
đoàn Vinacontrol.
6. Khen thưởng/ Kỷ luật (nếu có):
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 4/2013 đến nay, là ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty
trực tiếp phụ trách công tác Kỹ thuật nghiệp vụ, phân tích thử nghiệm, công tác đầu tư và đấu
thầu chung toàn Công ty. Cùng với Ban điều hành và Lãnh đạo các Đơn vị đưa ra được các
biện pháp quản lý hịêu quả, ngày càng hoàn thiện công tác Kỹ thuật nghiệp vụ giám định,
chứng nhận, mảng quan trọng và then chốt đối với 01 Đơn vị dịch vụ như Vinacontrol. Xây
dựng Vinacontrol là Đơn vị có Hệ thống các quy trình, phương pháp giám định, chứng nhận,
phân tích thử nghiệm các mặt hàng/loại hình với quy mô lớn nhất, hiện tại đang mở rộng
phạm vi hoạt động và ban hành các quy trình/hướng dẫn giám định/chứng nhận đối với các
mặt hàng/dịch vụ phục vụ QLNN của các Bộ/ngành. Công tác đấu thầu/đầu tư là một điểm
sáng trong hoạt động chung của Công ty. Cùng với Ban điều hành đưa ra định hướng chỉ đạo
đấu thầu thành công nhiều dự án lớn không chỉ mang lại nguồn doanh thu ổn định mà còn
nâng cao vị thế của Vinacontrol trên thị trường giám định. Chỉ đạo tập trung đầu tư nâng
cao năng lực kỹ thuật, đặc biệt là năng lực phân tích thử nghiệm cho các Đơn vị trong
toàn Công ty, góp phần nâng cao năng lực Hệ thống phân tích thử nghiệm tại các khu vực
trong toàn quốc, đóng góp 01 phần doanh thu không nhỏ trong tổng Doanh thu chung
hàng năm toàn Công ty.
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)
Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol

