
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
越南社會主義共和國 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
獨立–自由 –幸福 

---o0o--- 

……………………, ngày 日     tháng 月     năm 年 2022 
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委托委托

委托書

書書

書 

  

 

1. BÊN ỦY QUYỀN 授權
授權授權

授權方

方方

方: 

Tên Cổ đông 股東姓名: .......................................................................Mã cổ đông 股東編號: .............. 

GCNĐKKD/CMND 投資執照/身分證號碼:……………….Ngày cấp簽發日期：…………….…… 

Nơi cấp簽發地點:………………………………………………………………………………….. 

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) 法定代表人 (屬於機關): ............................................ 

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

Điện thoại 電話: ....................................... Fax 傳真:............................................................................... 

Số cổ phần sở hữu 股份數量: .....................................................................................cổ phần 股 

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

Số cổ phần ủy quyền 股份授權數量: ................................................................................... cổ phần 股 

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

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 被授權方

被授權方被授權方

被授權方: 

Tên tổ chức/cá nhân 機關/個人姓名: ....................................................................................................... 

GCNĐKKD/CMND 投資執照/身分證號碼:……………….Ngày cấp 簽發日期:…………….…… 

Nơi cấp 簽發地點:………………………………………………………………………………….. 

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

Điện thoại 電話: ....................................... Fax 傳真:............................................................................... 

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN 授權內容

授權內容授權內容

授權內容:

::

: 

  

 

Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết thông qua các 

nội dung trong chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gạch men 

Chang Yih, họp tại Hội trường Công ty – KCN Nhơn Trạch 1 - Nhơn Trạch – Đồng Nai, vào lúc 08 giờ 

00 phút, thứ sáu, ngày 10/06/2022 被授權方可全權代替授權方參與及表決通過昌益陶瓷股份有限公

司之2022年股東大會之內容。地點：同奈省仁澤縣仁澤工業區一昌益陶瓷有限公司會議室，時

間：2022年06月10日星期五8點00 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành 

của Công ty và các quy định của pháp luật. 

對此委托書，在公司的現行規定及法規我承諾完全負責任。 

Xin trân trọng cảm ơn! 謝謝! 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 被授權方

被授權方被授權方

被授權方          BÊN ỦY QUYỀN 授權方

授權方授權方

授權方 

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

 

 

 

 

   

 

Ghi chú: - Bên được ủy quyền không được ủy quyền tiếp theo cho người thứ ba. 

注意

注意注意

注意: 

: : 

: 被授權方不得授權給第三者。 

  

 


