
 

Mẫu 01 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA CHỨNG KHOÁN TỰ NGUYỆN 
 

 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

 
 

- Tôi/Chúng tôi là:   

*Đối với cá nhân 

Số CMND:                          Ngày cấp: 

         

Nơi cấp: 

Địa chỉ:   

Quốc tịch:   

*Đối với tổ chức 

Số ĐKKD:                         Ngày cấp: 

Địa chỉ: 

Người đại diện theo pháp luật hoặc được ủy quyền: 

Chức vụ: 

- Số tài khoản lưu ký: 

      

 Nơi cấp: 

 

 

- Nơi mở tài khoản:   

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  (VSD) thực hiện phong tỏa số lượng 

chứng khoán hiện Tôi/Chúng tôi đang sở hữu để thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên thứ 3 

như sau: 

STT Mã chứng khoán Loại chứng khoán Số lượng Ghi chú 

     

Tôi/Chúng tôi cam kết : 

- Số chứng khoán đề nghị phong tỏa hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp 

pháp của Tôi/Chúng tôi và đang ở trạng thái được tự do chuyển nhượng 

- Không thực hiện việc chuyển nhượng số chứng khoán trên trong thời gian làm hồ 

sơ đề nghị phong tỏa tự nguyện với VSD và trong suốt quá trình thực hiện phong tỏa. 

- Việc đề nghị phong tỏa số chứng khoán trên của Tôi/Chúng tôi được thực hiện trên 

tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và Tôi/Chúng tôi chịu hoàn toàn 

trách nhiệm về đề nghị này và tự giải quyết nếu có phát sinh tranh chấp. 

- Việc đề nghị giải tỏa số chứng khoán trên chỉ được thực hiện khi có văn bản yêu 

cầu có chữ ký của chính Tôi/Chúng tôi và Bên liên quan (nếu có) dưới đây: 

Tên cá nhân/tổ chức:………………..………………..………………………………… 

Số CMND/ĐKKD:………….….Ngày cấp:………….….….Nơi cấp:…….....…………….. 

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: ………………………..……………………………….. 

Người đại diện theo pháp luật hoặc được ủy quyền:…………………………………….. 

Chức vụ:……………………………………………………………………………………. 

Kính đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xem xét, xử lý.  

 …., ngày…..tháng…..năm……. 

Bên liên quan (nếu có) 
(Ký, ghi rõ họ tên, con dấu) 

 

 

Người đề nghị phong tỏa 
         (Ký, ghi rõ họ tên, con dấu)           

Xác nhận của TVLK bên đề nghị phong tỏa 
           (Ký, ghi rõ họ tên, con dấu) 



 

 

 


