
 

 
GIẤY ỦY QUYỀN 

Dành cho đương đơn ủy quyền cho một người thứ ba tới lấy hộ hộ chiếu 
 

 

Giấy ủy quyền này được làm để ủy quyền cho một người thứ ba tới trung tâm tiếp nhận thị thực để lấy phong bì chứa hộ chiếu 
của đương đơn, trên danh nghĩa và sự đồng ý của đương đơn, sau khi hồ sơ xin thị thực được Đại sứ quán Pháp xét duyệt xong. 
Đương đơn cần điền đầy đủ các thông tin và ký tên (cả người ủy quyền và người được ủy quyền) vào giấy ủy quyền dưới đây, 
sau đó trao lại giấy này cho người được ủy quyền. Trung tâm TLS Contact sẽ liên lạc với đương đơn khi có kết quả thị thực và 
sẽ yêu cầu người được ủy quyền trình diện giấy ủy quyền này khi đến lấy hộ chiếu. 
 
CHÚ Ý : toàn bộ thông tin giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền phải giống chính xác như đã khai trong giấy ủy quyền. Trong 
trường hợp đương đơn điền không đầy đủ thông tin hoặc người được ủy quyền xuất trình giấy tờ không đúng với thông tin đã 
khai, TLS có quyền không trao trả hộ chiếu cho người được ủy quyền và sẽ liên hệ lại với đương đơn để báo tin.  

 
Mã số hồ sơ France-Visas (ví dụ : FRA1XX2021xxxxxxx) : 
 
Người ủy quyền (đương đơn) 
Họ :           Làm tại : 
Tên :           Ngày :  
Ngày tháng năm sinh :         Ký tên : 
Số hộ chiếu : 
Số điện thoại :  
 
Người được ủy quyền (người lấy hộ) 
 
Họ :           Làm tại : 
Tên :           Ngày :  
Ngày tháng năm sinh :         Ký tên :  
Loại giấy tờ tùy thân :          
Mã số giấy tờ tùy thân sẽ mang theo khi đến lấy hộ : 
Số điện thoại :  

 

GIẤY BIÊN NHẬN TRAO TRẢ 
Điền khi nhận lại phong bì 

 
 
Rút hộ chiếu 
 
Phòng bì số hiệu …………………. , đã trả ngày ………………………….. Tại ………………………., cho người được ủy quyền nêu 
trên, giấy tờ tùy thân khớp với thông tin người ủy quyền khai như trên.   
 
 Người được ủy quyền ký tên     Dấu của trung tâm tiếp nhận thị thực                
      


