
(*) Nội dung bắt buộc đối với cổ đông là tổ chức 

 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI    

TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL 

                 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   .............,  ngày        tháng     năm 2022 

GIẤY ỦY QUYỀN 

Tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
 

 

Tên tôi là:….................................................................................................................................. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:  ................ ………do: ……..……………. cấp ngày: …../…../….. 

(*) là người dại diện cổ đông tổ chức:………………………………………………………….. 

(*) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………………………………………….. 

Do………………………………………….……………………… cấp ngày …..../……/…….. 

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

Số cổ phần sở hữu : ………………….cổ phần  

(Bằng chữ :…………………………………………………………………………… cổ phần) 

Uỷ quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây (Đánh dấu √ hoặc x vào ô bên trái tương ứng Người 

được ủy quyền): 

 Người được ủy quyền 
Số lượng cổ phần 

được ủy quyền 

 Ông Nguyễn Thanh Nam – Chủ tịch HĐQT  

 Ông Phạm Đình Trường – TV HĐQT/Tổng Giám đốc  

 Ông Ngô Quang Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát   

 

Ông/Bà ……………………………………………………….. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………………….................. 

Do ……………………..………….. cấp ngày …../…../……... 

 

Thay mặt tôi tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp 

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel 

với số cổ phần mà tôi ủy quyền. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. 

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. 

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi uỷ quyền trên đây./. 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

  


