CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày ….. tháng….. năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
Kính gửi: BTC Bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường
Việt Nam sở hữu tại Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường
Tên tổ chức/cá nhân tham dự: ...................................................................................... .......
Số ĐKKD/CMTND/Thẻ CC/HC số:.....................Ngày cấp:...................Nơi cấp:............
Địa chỉ: .................................................................................................................. ............
Điện thoại:..........................Fax:..............................Email:...............................................
Người đại diện (nếu tổ chức tham dự):. ..............................................................................
CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:......................Ngày cấp:...................Nơi cấp:............
Do không có điều kiện làm các thủ tục đăng ký và tham dự trực tiếp cuộc đấu giá bán
cổ phần của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sở hữu tại Công ty cổ
phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, nay tôi
ỦY QUYỀN CHO
Ông/Bà: ...............................................................................................................................
CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:......................Ngày cấp:...................Nơi cấp: ......... ..
Địa chỉ:.. ..............................................................................................................................
Điện thoại:..........................Fax:..............................Email:...............................................
Thay mặt tôi làm các thủ tục đăng ký và tham dự cuộc bán đấu giá cổ phần của Tổng
công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sở hữu tại Công ty cổ phần Địa chính và
Tài nguyên Môi trường, bao gồm các công việc sau:
Làm thủ tục đăng ký tham dự: Điền thông tin và ký nhận vào đơn đăng ký, nộp tiền
đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự;
Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham dự đấu giá và nộp phiếu tham dự đấu
giá
Trực tiếp tham dự cuộc đấu giá.
(Ghi chú: Tích [V] khi ủy quyền; Tích [X] khi không ủy quyền)
Kèm theo: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ĐKKD của Tổ chức Ủy quyền, bản công
chứng CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của Người ủy quyền và Người được ủy quyền.

Ông/Bà...........................................................có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về
bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sở hữu tại
Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, không được ủy quyền lại cho
người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả cho người ủy quyền.
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ Họ và tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ Họ và tên và Đóng dấu (nếu có))

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG HOẶC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(Trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

