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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
 

Tại Văn Phòng Công chứng … tôi là: 
 

Ông   :  

Năm sinh  :  

Chứng minh nhân dân  :  

Thường trú tại      : 

 

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:  
Ông     :  

Sinh năm   :  

Chứng minh nhân dân :  

Thường trú tại  :. 

 

Thực hiện nội dung sau đây:   

1) Ông .............................. được quyền thay mặt và nhân danh tôi liên hệ với các 
cơ quan có thẩm quyền, Sở Kế hoạch và đầu tư ... lập thủ tục nộp hồ sơ và nhận giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, khắc và nhận con dấu tại Công an ... 

2) Trong phạm vi ủy quyền, Ông ........ được quyền lập, ký tên, nhận các giấy tờ 
liên quan, thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp luật quy định có liên quan đến các hành vi 
được ủy quyền nêu  trên. 
 

Thù lao ủy quyền : Không thù lao. 
Thời hạn ủy quyền : đến khi hoàn tất công việc được ủy quyền hoặc chấm dứt theo quy 
định của pháp luật. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết 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 và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. 

 

Người ủy quyền 
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
 

Ngày        tháng       năm 2020 (ngày      , tháng         , năm hai ngàn không trăm hai 

mươi) tại trụ sở Văn Phòng Công chứng … 

Tôi ...................................., Công chứng viên, Văn Phòng Công chứng … 

 

CHỨNG   NHẬN : 
 

- Giấy ủy quyền này do ông …lập; 
- Tại thời điểm công chứng, ông … có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy 

định của pháp luật;  
- Nội dung ủy quyền phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội; 
- Người ủy quyền đã đọc lại Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi 

trong Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi; 
- Giấy ủy quyền này lập thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 02 tờ, 02 trang), 

cấp cho người ủy quyền 01 bản chính, lưu tại Văn phòng Công chứng Tân Bình một bản 
chính. 

 

 Số công chứng.…………............., Quyển số.………… TP/CC-SCC/HĐGD. 
 

            CÔNG CHỨNG VIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


