
MAU CONG HOA xA HO!  CHU NGHTA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Ha Nói, ngày tháng nám 2021 

GIAY U QUYEN 

THAM D HQP TR1J'C TUYEN BiI HO!  BONG CO BONG 
G NIEN NAM 2021 CUA TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM — CTCP 

KInh g11i: Ban to chirc Di hi dông c dông thtrô'ng niên näm 2021 
Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

Ten cô dông  

S CMND/CCCD/DKKD ; cp ngày .tai  

Dia chi:  

Tng sé c phn s hüu:  c phn (BAng ch  cóphán,) 

Nay Tôi Uy quyn cho Ngui Co ten duâi day: (TIch vào 01 ngztài ma c dông mun zy  quyn,) 

Stt Ho ten Chtrc vii Uy quyn 

1 Büi Dirc Kiên ChU tjch HDQT Tng cong ty U 
2 Lê Van Tun Tng giám dc Tng cong ty El 
3 Nguyn Thj Thu Trang TrixOng Ban Kim soát Tng cong ty U 

Hoc üy quyn cho:(Nu khóng iy quyn cho m.5t trong các cá nhán trên) 

Ong (Bà)  

S CMND/CCCD ; cp ngày ti  

Dja ch1  

Dja chi email nhn tài khoãn dang nh.p , SDT  

S c phn üy quyn c phAn (BAng chü: c phn). 

Dirçc quyên thay the TôilCông ty tham dir hçp trisc tuyen D.i hi dông cô dông thixng niên näm 
2021 cüa Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP to chCrc vào ngày29/06/2021 và CO quyên thrc 
hiên mol quyên 101 va nghTa vu tai Dai hôi dong cO dông hen quan den so cô phán duoc uy quyên 
Giây üy quyên nay CO hiu 1irc den khi kêt thiic k' hop trirc tuyên Di hOi  dông cô dong thu?mg 
niên näm 2021 cüa Tong cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP. 

Ching tôi hoàn toàn chju trách nhim v vic üy quyn nay và cam kát tuân thu nghiêm chinh các 
quy djnh hin hành cüa pháp 1ut./. 

NGU'OI IMfqC UY QUVEN NGTR%I Uv QUYEN 

(KjvàghirOhQ ten) (KvàghirOhQ ten) 
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