
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KCN 
DẦU KHÍ LONG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN 
(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) 

 
1. BÊN ỦY QUYỀN: 

Tên cá nhân/tổ chức: …………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Mã cổ đông:  ..................................................................................................................................................................  

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

Điện thoại:……………...........................................  Email (*):………………..……………….……………………… 

Số cổ phần đại diện/sở hữu: ……………………….(Bằng chữ:  ................. ………………………………………….. 

 ......................................................................................................................................................................... cổ phần) 

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: 

2.1 Ủy quyền cho: 

Tên cá nhân:...................................................................................................................................................................  

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

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

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

Điện thoại:……………........................................... Email (*):……………..……..…………………………………… 

Số cổ phần được ủy quyền: ……………………….(Bằng chữ:  .................. ………………………………………….. 

 ......................................................................................................................................................................... cổ phần) 

2.2 Hoặc ủy quyền cho: 

 Ông : Lê Bá Thọ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn 

CCCD số: 038081017556           Ngày cấp: 19/12/2021        Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

Điện thoại : 028.39259975       Email (*): tho.le@longsonpic.vn 

Địa chỉ thường trú: 23/12 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM. 

Số cổ phần được ủy quyền: ………………………. (Bằng chữ:  ................. ………………………………………….. 

 ...................................................................................................................... cổ phần) 

(Cổ đông không ghi số cổ phần  ủy quyền coi như đồng ý ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu). 

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN: 

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền 

lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền. 

- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu 

khí Long Sơn. 

- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền 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  và  Điều  lệ  của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn. 
 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 

           (Ký, họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

           Ngày  …  tháng ….  năm 2022 

              BÊN ỦY QUYỀN 
     (Ký, họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân) 

 

 

 

Ghi chú: 
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban Tổ chức trước thời điểm Đại hội khai mạc chính thức. 
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến. 


