
 

 
I (We), the undersigned: 

(full name and address of the applicant(s)) 

Tôi (chúng tôi) ký tên dưới đây: 

(Tên và địa chỉ người nộp đơn) 

 

 

 

 

hereby empower INTERFIVE INTELLECTUAL 

PROPERTY AND INVESTMENT CONSULTATION 

COMPANY LIMITED (INTERFIVE for short) – 

Address at 235A Nguyen Ngoc Nai Street, Khuong Mai 

Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi, Vietnam to 

proceed, on my (our) behalf  in the procedure of 

establishment, renewal, protection, transfer and 

implementation of the IP subjects   in Vietnam,  namely  

invention(s), Utility Solution(s), trademark(s), industrial 

design(s), geographical indication, copyrights….in 

accordance with the prevailing laws and regulations 

Consequently, INTERFIVE is authorized to establish 

necessary papers, sign documents, submit or withdraw 

any papers and documents, certify on the translations, 

pay prescribed fees and expenses, file the oppositions, 

responses and appeals to the competent offices relating 

to the above authorized items of work and generally  

perform whatever  proper acts required for 

implementation of the authorized work. 

I(We) hereby solemnly & sincerely declare that all 

documents and information I(We) provided to 

INTERFIVE are truthful, and we will bear fully 

responsibility for the said documents and information 

Bằng văn bản này, uỷ quyền cho CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 

TUỆ INTERFIVE (gọi tắt là INTERFIVE ) – Địa chỉ:  

Số 235A Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam được  thay 

thế (tôi) chúng tôi trong các thủ tục xin xác lập, duy trì, 

bảo hộ, chuyển giao và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối 

với các đối tượng sở hữu trí tuệ  tại Việt Nam là các 

sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, kiểu dáng công 

nghiệp, chỉ dẫn địa lý, bản quyền tác giả... theo đúng 

pháp luật hiện hành. 

Bởi vậy, INTERFIVE được phép lập các giấy tờ, ký tên 

vào các tài liệu, nộp hay thu lại các giấy tờ tài liệu, xác 

nhận vào các bản dịch, nộp các khoản phí,  lệ phí, nộp 

các công văn phản đối, công văn phúc đáp và khiếu nại 

đối với cơ quan chức năng có liên quan đến các công 

việc đươc ủy quyền nêu trên và nói chung làm tất cả các 

công việc cần thiết để có thể thực hiện các công việc 

được ủy quyền này. 

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi tài liệu cũng như 

những thông tin cung cấp cho INTERFIVE là hoàn toàn 

đúng sự thực và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về các 

tài liệu cũng như thông tin đó. 

 

Done in (place) (làm tại): ……………………………… 

Full name (tên đầy đủ) : ……………………………….. 

 

Signature (chữ ký) : ……………………………….. 

 

Date (vào ngày) : ………………………………. 

Position (chức vụ) : ………………………………. 

 

Seal (if any) 

 

   

Vietnam 

POWER OF ATTORNEY 
GIẤY ỦY NHIỆM QUYỀN ĐẠI DIỆN 
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