
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

…………, ngày ….. tháng …..năm 2021 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
 

1. BÊN ỦY QUYỀN: 

Tên cá nhân/tổ chức:  .............................................................................................................  

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN số: ……..cấp ngày ....... ……. tại .............................  

Địa chỉ: ..................................................................................................................................  

Điện thoại: 

Email:  ....................................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu:  ...............................................................................................................  

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………) 

 

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Tên cá nhân/tổ chức:  .............................................................................................................  

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN số: ...........cấp ngày......... tại ....................................  

Địa chỉ: ..................................................................................................................................  

Điện thoại (*): ........................................................................................................................  

Email (**): 

Số cổ phần được ủy quyền:  ..................................................................................................  

(Bằng chữ: .......................................................................................................................) 

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN: 

Bên ủy quyền đồng ý giao và Bên được ủy quyền đồng ý nhận đại diện cho Bên ủy 

quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công 

ty Dầu Việt Nam - CTCP và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tương 

ứng với số cổ phần được uỷ quyền.  

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP. 

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

Không được ủy quyền cho Bên thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền 

này. 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 

 

 

             BÊN ỦY QUYỀN 
   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 

 

          
  Ghi chú:  

- (*), (**): Thông tin điện thoại, email người được ủy quyền phải điền vào mẫu giấy UQ để PVOIL cấp tài 

khoản đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến. 

- Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số 

phiếu bầu của mỗi người đại diện và có danh sách kèm theo ghi rõ thông tin về người được ủy quyền. 

- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy ủy quyền, chỉ được coi là hiệu lực nếu giấy ủy quyền 

đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó. 

- Nếu Bên ủy quyền hoặc Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải do Người đại diện theo pháp luật 

của tổ chức ký. 



 


