
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Tên tôi là:......................................... 
Sinh ngày................... 
Số CMND: ................................Ngày cấp......................................... nơi cấp........................... 
Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................... 
 
Bằng Giấy ủy quyền này, tôi đồng ý ủy quyền cho: 
Ông/ bà: ................................. 
Sinh ngày........................................ 
Số CMND:........................... Ngày cấp..................... Nơi cấp........................... 
Hộ khẩu thường trú:....................................................................... 
 
Nội dung ủy quyền: 

Bằng văn bản này, Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên Nhận ủy quyền được toàn quyền đại diện, 

thay mặt và nhân danh Bên Ủy quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết với   Công 

ty……………….., Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Tổ chức nhận ủy thác 

Quản lý Cổ đông của ……………..) và các cá nhân, tổ chức có liên quan khác để thực hiện các 

quyền của chủ sỡ hữu đối với cổ phần .............., bao gồm những nội dung công việc được nêu 

dưới đây: 

(i). Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 

(ii). Chuyển nhượng cổ phần. 

(iii). Nhận cổ tức phát sinh từ quyền sở hữu cổ phần. 

(iv). Quyết định, lập và ký kết các văn bản có liên quan tới những công việc nêu tại các mục 

(i), (ii), (iii) 

 
Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày văn bản này được công chứng cho đến khi người được ủy 

quyền thực hiện xong nội dung ủy quyền theo Giấy Ủy quyền này  hoặc có Văn bản khác thay 

thế Giấy ủy quyền này. 

 

Tôi xin chịu trach nhiệm trước pháp luật về mọi nội dung do bên được ủy quyền nhân danh tôi 

thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích 

hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này và ký tên/ điểm chỉ dưới đây làm 

bằng chứng. 

               Người Ủy quyền      Người được  ủy quyền 



 

 

LỜI CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

Hôm nay, ngày      ………..   , tại…………………………….. Tôi………………………… - 

công chứng viên Văn phòng công chứng…………………….…. ký tên dưới đây: 

 

 

CÔNG CHỨNG: 

Ông/bà:…………………..  

Sinh ngày:………………………. 

CMND số………………………… Ngày cấp……….. nơi cấp: 

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………. 

- Tại thời điểm công chứng, người ủy quyền có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy 

định của pháp luật; 

- Mục đích, nội dung ủy quyền không vi phạm pháp luật và không trái đạo đức xã hội. 

- Người ủy quyền đã đọc lại Giấy Ủy quyền này, công nhận đã hiểu rõ, đồng ý với toàn bộ 

nội dung ghi trong giấy ủy quyền, đã ký; ghi rõ họ tên và điểm chỉ vào Giấy ủy quyền 

này trước mặt của tôi; 

- Giấy ủy quyền này được lập thành 04 bản chinh( mỗi bản chinh gồm có 02 tờ, 02 trang) 

có giá trị pháp lý ngang nhau, trong đó lưu tại Văn phòng Công chứng……..01 bản. 

Số công chứng:………………….., quyển số………….. 

 


