
Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP 

Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
………….., ngày…… tháng…… năm 2017 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  

của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP 
 

1. Người ủy quyền 

Tên cổ đông: ...…………………………………………………………………………………….. 

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN số: …………………... 

Ngày cấp: …………………………. Nơi cấp: ……………………………………………………. 

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

Mã số cổ đông (nếu có): …………………………………………………………………………. 

Hiện đang sở hữu: …………………cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần). 

2. Người được ủy quyền 

Ông/ Bà: …………………………………………………………………………………………… 

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác: ….…………………………… 

Ngày cấp: …………………………. Nơi cấp: ……………………………………………………. 

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

3. Nội dung ủy quyền 

Thay mặt người ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty Hàng 

không Việt Nam – CTCP tổ chức vào ngày 20/6/2017. 

Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2017 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP theo quy định của pháp luật và Quy 

chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP với 

số lượng cổ phần được ủy quyền là: 

□ Toàn bộ hoặc □ Một phần1: ...…………………………………………………….. 

4. Thời hạn ủy quyền 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng 

công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền2 

- Thực hiện công việc được ủy quyền tại Mục 3 nêu trên. 

- Không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện công việc được ủy quyền./. 
 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức3) 

 

 

                                                           
1 Ghi rõ số lượng Cổ phần được ủy quyền. 
2 Khi tham dự ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 

mình; bản photo CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền; Thư mời; Tài liệu họp và 

Giấy ủy quyền bản chính. 
3 Trường hợp cổ đông là tổ chức, văn bản uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó. Cổ đông tổ chức 

có thể gửi Thông báo chỉ định người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Điều lệ TCTHK thay vì Giấy ủy quyền này 


