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LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Kính gửi:  Công ty Cổ phần Hàng không VietJet 

Tên Cổ đông: .........................................................................................................  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD/Mã GDCK số ........................................  

do ................................................................cấp ngày: ................................................... 

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

Số điện thoại:  ......................................... Email:  ...................................................  

Là Cổ đông sở hữu:  ......................................... cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng 

không VietJet, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. 

Ủy quyền cho người có thông tin chi tiết dưới đây (đánh dấu X vào ô lựa chọn): 

Bà Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty. 

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty. 

Ông/Bà: ........................................................... có thông tin chi tiết như sau:  

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: ....................................................................  

Nơi cấp: ............................................................... ngày cấp ......................  

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

Số điện thoại:  ......................................Email:  ................................................ 

Thay mặt Cổ đông thực hiện biểu quyết và có ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền 

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet được HĐQT tổ chức lấy ý kiến bằng văn 

bản từ ngày 30/09/2022 đến ngày 11/10/2022 theo Nghị quyết số 27-22/VJC-HĐQT-NQ 

ngày 14/09/2022 với………………………………………………… cổ phần mà 

tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật. 

Cổ đông cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và đồng ý với 

các quyết định của người được ủy quyền. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 11/10/2022 

……………, ngày … tháng 09 năm 2022 

BÊN ỦY QUYỀN1 BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
1 Đối với trường hợp Cổ đông là tổ chức, Người đại diện hợp pháp vui lòng ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu Tổ chức. Đối với 
trường hợp Cổ đông là cá nhân: vui lòng ký, ghi rõ họ và tên Cổ đông. 
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