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GIẤY UỶ QUYỀN 
 
 
Tên công ty: .............................................................................................................. 

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

Bằng văn bản này, đồng ý uỷ quyền cho Công ty Luật TNHH WINCO 
Địa chỉ : 54 Trần Quốc Vượng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 
Điện thoại : (024) 37 628 119 - (024) 37 628 185 
Fax  : (024) 37 628 120 - (024) 37 628 526 

được thay tôi (chúng tôi) xin đăng ký tại Việt Nam các sáng chế, giải pháp hữu ích, 
kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, chỉ dẫn địa lý, mã số mã vạch, bản 
quyền tác giả, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, chuyển nhượng, li-xăng, khiếu nại, phản 
đối, giám định, giám sát hải quan theo đúng luật pháp hiện hành. 

Bởi vậy, Công ty Luật WINCO được phép lập các giấy tờ, ký tên vào các tài liệu, 
nộp hoặc rút đơn hay bất kỳ giấy tờ và tài liệu nào, xác nhận vào các bản dịch, nộp 
các khoản lệ phí, và nói chung làm tất cả những gì cần thiết cho việc đăng ký cũng 
như các công việc khác có liên quan đến bảo hộ pháp lý cho các đối tượng của sở 
hữu trí tuệ nói trên. Công ty Luật WINCO được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba 
theo đúng quy định của pháp luật. 

Tôi (Chúng tôi) xin cam đoan mọi tài liệu cũng như những thông tin cung cấp cho 
Công ty Luật WINCO là hoàn toàn đúng sự thực và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm 
về các tài liệu cũng như thông tin đó. 

 

        Làm tại: ..... ngày ....... tháng....... năm 20 

Người uỷ quyền 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 
 

 
 


