
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN  
 

Chúng tôi gồm có: 
 

Bên uỷ quyền (sau đây gọi là bên A):  

Họ và tên:1.....................................................................sinh ngày ........................... 

Hộ chiếu số:....................................cấp ngày...........................tại.............................. 

Địa chỉ cư trú: ........................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Điện thoại liên hệ: ..................................................................................................... 

Bên được uỷ quyền (sau đây gọi là bên B):  
 

Họ và tên:2......................................................................sinh ngày ............................ 

Hộ chiếu/CMND số:..............................cấp ngày.......................tại........................... 

Địa chỉ cư trú: ........................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Điện thoại liên hệ: ...................................................................................................... 

 Bằng Hợp đồng này, bên A uỷ quyền cho bên B theo những thoả thuận sau: 

 
ĐIỀU 1 

PHẠM VI UỶ QUYỀN  
 

Do không có điều kiện về nước, bên A ủy quyền cho bên B thay mặt giải quyết 
(ghi rõ công việc ủy quyền, từ dòng đầu, không cách dòng): 
..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

1 Ghi chính xác như trong hộ chiếu 
2 Ghi chính xác như trong hộ chiếu/CMND 

Mẫu số 26/HĐUQ 

                   



..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

ĐIỀU 2  
THỜI HẠN UỶ QUYỀN 

 
Thời hạn uỷ quyền là ................. ngày kể từ ngày........................ 

 
ĐIỀU 3 

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 
 

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây: 
- Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện 

công việc; 
- Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền; 
- Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được 

uỷ quyền và trả thù lao cho bên B với số tiền là ............................;3  
 - Nộp lệ phí công chứng, chứng thực Hợp đồng uỷ quyền này. 
  

2. Bên A có các quyền sau đây: 
 - Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi 
uỷ quyền nêu trên; 
 - Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc 
được uỷ quyền, nếu không có thoả thuận khác; 

- Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận. 
  

3 Nếu không có tiền thù lao thì đánh dấu „X“ vào phần để trống. 
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ĐIỀU 4  
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 

 
1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây: 
- Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công 

việc đó; 
- Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm 

vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;     
- Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ 

quyền; 
- Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực 

hiện uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.   
  

2. Bên B có các quyền sau: 
 - Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực 
hiện công việc được uỷ quyền; 
 - Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được uỷ quyền và 
được nhận thù lao như đã thoả thuận.   

 
ĐIỀU 5 

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 
 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau 
đây:  

 
1. Những thông tin đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
 
2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.  

 
ĐIỀU 6 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 
 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả 
pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
   

 Bên A  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Bên B  
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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LỜI CHỨNG CỦA ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC 
 
Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ.........................................................  

...................................................................................................................................) 

tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, tôi, ..................................................., lãnh 

sự Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức 

 

CÔNG CHỨNG: 

 

- Hợp đồng uỷ quyền được giao kết giữa bên A là ................................................... 

..................................................................................................................................... 

và bên B là …….................................................................……...............................; 

các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; 

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 

pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, 

........trang), giao cho: 

+ Bên A ...... bản chính; 

+ Bên B ....... bản chính; 

Lưu tại Đại sứ quán một bản chính. 

Số................ /LSCC, quyển số ................. 
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