
 

 
 
 

                                     
POWER OF ATTORNEY/ 

GIẤY ỦY QUYỀN 
BAOVIET SECURITIES JOINT-

STOCK COMPANY/  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

 For institutional investors to authorize 
individuals as trading representatives/ 

 Mẫu dùng cho nhà đầu tư tổ chức 
ủy quyền cho cá nhân làm đại diện giao dịch 

 
To:/Kính gửi: BAOVIET SECURITIES JOINT-STOCK COMPANY (BVSC)/  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC) 
 
Pursuant to Agreement for securities trading account opening no. …….………/2011/BVSC/KHTC 
between BaoViet Securities Joint-stock Company and …………………………….…………………., we 
hereby inform you of the management method of securities trading account  no.………………….. and the 
scope of authorization for individuals to act on behalf of our company to exercise securities transactions 
on the above account as below:/ Căn cứ vào Hợp đồng mở tài khoản giao dịch Chứng khoán 
số……../2011/BVSC/KHTC giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Công 
ty …………………………………………………......…., chúng tôi xin thông báo phương thức điều hành 
tài khoản giao dịch chứng khoán ……….………....và nội dung ủy quyền cho các cá nhân thay mặt Công 
ty thực hiện các giao dịch chứng khoán của tài khoản trên như sau:  

NAME OF THE AUTHORIZED PERSON/ 
HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

SPECIMEN SIGNATURE AND SCOPE OF AUTHORIZATION/ 
CHỮ KÝ MẪU VÀ PHẠM VI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

ORDER-PLACING 
TRANSACTIONS ON 

VIETNAM STOCK 
MARKET/ 

GIAO DỊCH ĐẶT 
LỆNH  

TRÊN  TTCKVN 
 

INFORMATION 
QUERRY/ 

TRA CỨU THÔNG 
TIN 

 

MAKING ADVANCE 
PAYMENT OF 

PROCEEDS FROM 
SECURITIES 

SALES/  
ỨNG TRƯỚC TIỀN 

BÁN CHỨNG 
KHOÁN 

Name/Họ tên: .............................................
Position/Chức vụ: ...................................... 
ID/CMND:................................................. 
Issue date/Ngày cấp:.................................. 
Issue place/Nơi cấp: .................................. 

   

Name/Họ tên: .............................................
Position/Chức vụ: ...................................... 
ID/CMND:................................................. 
Issue date/Ngày cấp:.................................. 
Issue place/Nơi cấp: .................................. 

   

  
The authorized person shall sign the specimen signature besides the scope of authorization:/ Người 
được ủy quyền ký chữ ký mẫu vào phạm vi được ủy quyền: 
• Place orders/Đặt lệnh: The authorized person is fully entitled to make decision on placing orders and 

directly sign on the order-placing slips./Người được ủy quền có toàn quyền quyết định khi đặt lệnh và 
ký trực tiếp trên phiếu lệnh 

• Information query/Tra cứu thông tin: The authorized person is not allowed to place orders but to only 
query information relevant to transactions such as: order-placing statements, transaction statements 
and securities trading result statements./ Nguời được ủy quyền không được phép đặt lệnh, chỉ được 
thu thập các thông tin liên quan đến giao dịch  như: nhận thống kê đặt lệnh, sao kê giao dịch, kết quả 
giao dịch chứng khoán 

• Make advance payment of proceeds from securities sales:/Ứng trước tiền bán chứng khoán: The 
authorized person is entitled to on behalf of the Authorizer sign on the papers of Request for advance 
payment of proceeds from securities sales to conduct procedures for making advance payment ò 
proceeds from securities sales./ Người được ủy quyền được quyền thay mặt Người ủy quyền ký: Giấy 
đề nghị ứng trước tiền chỉ để làm thủ tục ứng trước tiền bán chứng khoán trên tài khoản. 



• The authorized person is only permitted to exercise the acts within the scope of authorization and is 
not allowed to authorize a third party./ Người được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong 
phạm vi được ủy quyền và không ủy quyền cho người thứ ba.  

• The order slips will be effective upon having valid signature of the account holder and stamp of the 
Company or signature of the authorized person./ Phiếu lệnh có giá trị khi có chữ ký của chủ tài khoản 
và có đóng dấu của Công ty hoặc chữ ký của người được ủy quyền.  

• This power of attorney paper will take effect from the signing date until a new written notice of the 
Company……………………. is sent to BVSC./ Thời hạn ủy quyền bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký 
cho đến khi có thông báo mới bằng văn bản của Công 
ty ………………………………………..………gửi BVSC. 

Hanoi,…………………..….201../ 
Hà Nội, ngày …..…./……../201… 

Legal representative of the Company/ 
Đại diện theo pháp luật của Công ty 

(Sign & seal with full name/ 
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 
 

 
 
 
 

 
FOR BVSC’s CONFIRMATION/ 

XÁC NHẬN CHẤP NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

Effective date/Ngày hiệu lực:  
            /        /201… 

   
 

Received by/ 

Cán bộ thụ lý hồ sơ 

 

 

 

 

Approved by/ 

Người phê duyệt  

 

 

 

 


