
    在監委託證明書 Giấy ủy quyền của người đang giam giữ 

     ☐戶籍登記         ☐  Hộ khẩu đăng kí 

     ☐印鑑登記         ☐   Đăng kí con dấu  

立委託人因在監服刑未克親自辦理☐變更印鑑         ☐   Thay đổi con dấu 

Vì đang giam không tự làm giấy        ☐印鑑證明    分 ☐ Công chứng con dấu   phần 

tờ được nên ủy quyền   ☐其他（              ☐   Khác ( 

 

，特委託  君代為申辦無訛，請准予辦理，嗣後如由異議概由委託人負責，

特此證明 

 此致 

（機關名稱） 

, Đặc biệt ủy quyền       ông đại diện xử lý mọi việc xin vui lòng cho phép xử lí , về sau (gia 

đình hoặc con cháu ) nếu có bất kỳ tranh chấp hoặc phản đối sẽ có đương sự chịu trách 

nhiệm , Văn bản này làm chứng . 

             Kết thúc  

(Tên cơ quan đại diện ) 

委託人：     （由收容人簽名捺指印） 

Người ủy qyền                                                  (do người tạm giam kí tên lăn dấu tay) 

身分證統號：☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐  
Số chứng minh nhân dân ：☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

出生年月日             ： 年 月 日 

Ngày tháng năm sinh :          Năm     tháng    ngày 

   市 thành phố    市鄉 tỉnh 

戶籍地址：          縣 quận    鎮區 里 khu vực thị trấn 鄰 xóm 

Địa chỉ thường trú        路 đường 段 đoạn 

  街 phố   巷 ngõ   弄 hẻm   號 số   樓之 lầu 

受委託人：      （簽章） 

Người được ủy quyền:                                                 (ký tên ) 

身分證統號：☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 
Số chứng minh nhân dân ：☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

出生年月日            ： 年 月 日 

Ngày tháng năm sinh :          Năm     tháng    ngày 

   市 thành phố    市鄉 tỉnh 

戶籍地址：    縣 quận     鎮區 里 khu vực thị trấn  鄰 xóm 

  路 đường  段 đoạn 

  街 phố   巷 ngõ   弄 hẻm   號 số 樓之 lầu 

（法務部矯正署臺中看守所）收容人指紋核對章 

(phòng tư pháp hiệu chỉnh trại giam đài trung ) dấu vân tay của người bị giam 



本文件指紋係本所         號 

Dữ liệu vân tay là của      số 

收容人（          ）左拇指指紋

屬實 

 Người bị giam (  ）vân tay 

ngón cái bên trái 

Chính xác  

核 

對 

人 

簽 

章 

Ngườ

i 

xác 

nhận 

kí tên 

場舍 

主管 Địa 

điểm giám 

sát viên  

            

chữ ký             

簽章    

年      月      日

Năm tháng ngày 

機 

關 

章 

戳 

Con 

dấu 

của 

cơ 

quan 

 

教區 

科員 

                    

     chữ ký 

                        簽

章 

年      月      日

Năm tháng ngày 

 

中華民國              年  月  日 

Cộng Hòa Trung Quốc           Năm         Tháng              Ngày 

附註：依據法務部 86年 3月 31日法 86監決字第 8873號函辦理。 

Lưu ý : Theo luật của bộ tư pháp vào ngày 31 tháng 3 năm 86 , đạo luật 86 , phán quyết số 

8873 . 


