
 

LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN 
 

 

1. Họ và tên: ĐẶNG THÁI NGUYÊN 

Chức vụ:  Chủ tịch, thành viên độc lập Ban Đại Diện 

Năm sinh: 1974 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Chức vụ và nhiệm vụ tại tổ chức góp vốn vào quỹ: 

• Tổ chức góp vốn vào Quỹ: Ngân hàng TMCP Bắc Á 

• Chức vụ và nhiệm vụ: Không có 
 

Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Việt 

Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại 

từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có): 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ/Vị trí công tác/ Trách nhiệm 

1996 – 2003 
Ngân hàng TMCP Bắc Á – 
Nghệ An 

Cán bộ tín dụng, phó trưởng phòng tín dụng, trưởng 
phòng đầu tư và chứng khoán 

2003 – 2006 
Ngân hàng TMCP Bắc Á – CN 
Thanh Hóa 

Giám đốc 

12/2006 – nay Công ty CP Chứng khoán Việt Tổng Giám đốc 

 

2. Họ và tên: LÊ THỊ THU HƯƠNG 

Chức vụ:  Thành viên độc lập Ban Đại Diện  

Năm sinh: 1979 

Trình độ chuyên môn: Kế toán – Kiểm toán 

Chức vụ hiện nay tại các tổ chức góp vốn vào quỹ: Không có 

Chức vụ và nhiệm vụ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín 

Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại 

từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có): 

Thời gian Nơi làm việc 
Chức vụ/Vị trí công tác/  
Trách nhiệm 

10/2011 đến 05/2012 Công ty TNHH Kiểm toán AS Phó Giám đốc 

07/2012 – 04/2012 Công ty Hợp danh kiểm toán F&A Giám đốc 

05/2012 – nay Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín Phó Tổng Giám đốc 

 
3. Họ và tên: PHẠM THỊ THANH THÚY 

Chức vụ:  Thành viên Ban Đại Diện 

Năm sinh: 1979 

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật 



Chức vụ hiện nay tại các tổ chức góp vốn vào quỹ: Không có 

Chức vụ và nhiệm vụ tại tổ chức khác:  Luật sư công ty, DCVFM 

Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại 

từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có): 

 

Thời gian Nơi làm việc 
Chức vụ/Vị trí công tác/  
Trách nhiệm 

2001-2003 Công ty địa ốc AC Trưởng VPDD 

2003-2005 Công ty dệt may Thái Tuấn Nhân viên Nhân sự 

2005-2006 Công ty Citysmart Việt Nam Phụ trách Hành chính kiêm Trợ lý TGĐ 

2006-2008 Công ty International SOS Trợ lý TGĐ 

2008-2009 
Công ty LD Quản lý quỹ đầu tư chứng 
khoán Việt Nam 

Trợ lý TGĐ 

2009-2010 
Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư chứng 
khoán Việt Nam 

Giám đốc HCNS 

2010- 31/03/2021 
Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư chứng 
khoán Việt Nam 

Giám đốc Pháp chế & Tuân thủ 

2010 - nay Đoàn luật sư TPHCM Luật sư 

01/04/2021 – nay 
Công ty CP QLQ Dragon Capital Vietnam 
(DCVFM) 

Luật sư 

 

 
 


