






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  ....... tháng...... năm 2021 

GIẤY ỦY QUYỀN 

 Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.  

1. Họ tên cổ đông (người ủy quyền): ……………...…………………..…………………….. 

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

Điện thoại: …………………………………… 

Số CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: …………….; nơi cấp: …………………… 

Mã số cổ đông: ………………….……………….. 

Số cổ phần đang sở hữu:……………… Bằng chữ:………………………………………….. 

2. Bên được ủy quyền: 

2.1 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn: 

TT Họ và tên Chức danh 

Ủy quyền 

Đánh dấu x nếu 

ủy quyền cho 1 

thành viên 

Ghi rõ số cố 

phần nếu ủy 

quyền cho nhiều 

thành viên 

1 Nguyễn Hồng Trung Chủ tịch HĐQT   

2 Trần Chí Dũng Thành viên HĐQT   

3 Nguyễn Văn Trường Thành viên HĐQT   

2.2. Ủy quyền cho người khác tham dự: 

Họ tên người được ủy quyền: ……………………………………………. 

Điện thoại: …………………………………… 

Số CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: …………….; nơi cấp: …………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………… 
3. Nội dung ủy quyền: Đại diện cho người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn và biểu quyết các vấn đề thảo luận 
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn 
tại Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn: Số 25, ngõ 66 đường Kim Giang, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm 
chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật. 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Cổ đông (người ủy quyền) Người nhận ủyquyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

  
 
 
 
 
Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự phải mang theo: 
   - CMND/CCCD của người được uỷ quyền. 
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