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PEP DECLARATION FORM 

MẪU KHAI BÁO NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG CHÍNH TRỊ 
 

 

 

 

 

Name/ Họ và Tên : LÊ ĐỨC NGÂN 

Resident Country/Quốc gia cư trú : Việt Nam 

Are you or have you been for 12 last months entrusted with prominent public functions? 
Ông/Bà có hiện đang hoặc đã giữ các chức vụ trong bộ máy nhà nước trong vòng 12 tháng 
vừa qua không ?  
� Yes, currently/Có, tôi hiện đang giữ chức vụ 
� Yes, in the past/Có, nhưng tôi hiện không còn giữ chức vụ đó nữa 
 
Which position/Ông/bà đã/đang giữ chức vụ:  
1° Head of State, head of government, member of national government or European 
Commission 
Người đứng đầu nhà nước, chính phủ, thành viên chính phủ hoặc Ủy Ban Châu Âu 
2° Member of national parliament or European Parliament 
Thành viên Quốc hội hoặc Quốc hội Châu Âu 
3° Member of supreme court, of constitutional court or of other high-level judicial body 
whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances 
Thành viên Tòa án tối cao, tòa án hiến pháp hoặc cơ quan tư pháp có tính chung thẩm, trừ 
trong những trường hợp đặc biệt 
4° Member of court of auditors 
Thành viên kiểm toán nhà nước 
5° Member of the board of central bank 
Thành viên ban giám đốc Ngân hàng trung ương 
6° Ambassador or chargé d’affaires 
Nhân viên ngoại giao 
7° High-ranking officer in the armed forces 
Chức vụ cao trong quân đội  
8° Member of the administrative, management or supervisory body of State-owned 
enterprise 
Thành viên các cơ quan điều hành và kiểm soát các doanh nghiệp nhà nước 
9° Member of the board of international institution established by a treaty 
Thành viên ban điều hành của tổ chức quốc tế được thành lập thông qua một hiệp ước  
 

� No/Không 
 

Is an immediate family member or person close associate (or has he been for 12 last 

months) entrusted with prominent public functions (except for France)? 

 
Ông/bà có thành viên gia đình trực tiếp nào hiện đang giữ các chức vụ như trên hoặc 
đã giữ các chức vụ đó trong vòng 12 tháng vừa qua hay không? 
 
�Yes/Có                                  � No, to my knowledge/Không, theo tôi được biết 

  

At/Làm tại:                                                       Date/Ngày tháng:                                                        
Signature/Chữ ký : 


