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CHÁNH QUYỀN QUẬN COLUMBIA  
SỞ XE ĐỘNG CƠ  

Adjudication Services (Dịch Vụ Phán Xử)  
P.O. Box 91980  

Washington, DC 20090 
 

 
 
 

Giấy Ủy Quyền 
 
Tôi,         của       

Tên  Chữ lót  Họ       Tên kinh doanh (nếu có)  
 
tại                                                       .           

Ðịa chỉ    Thành phố    Tiểu bang   Bưu chánh  

 
là Người Ủy Nhiệm cho các vấn đề với Sở Xe Động Cơ (Department of Motor Vehicles, hay DMV), Dịch Vụ Phán  
 
Xử, theo như nêu dưới đây  ủy nhiệm/  hủy bỏ ủy nhiệm cho         
        Tên người đại diện 
 
là luật sư hợp pháp của tôi, và đại diện cho tôi/cho hãng với Dịch Vụ Phán Xử, và có thẩm quyền nhận lỗi, dàn xếp 
và điều chỉnh toàn bộ bất cứ nghĩa vụ nào của tôi. Tôi/hãng sẽ có trách nhiệm ràng buộc với phán xét cuối cùng đối 
với Dịch Vụ Phán Xử. 
 
Mẫu Giấy Ủy Quyền áp dụng cho   tất cả vé phạt   chỉ những vé phạt cụ thể sau đây: 
 
 
GHI CHÚ:  

1. Người đại diện có tên trên đây không cần phải là một luật sư. Tuy nhiên, người nghe điều trần có toàn 
quyền chấp nhận hoặc từ chối người đại diện không phải là một luật sư.  

2. Nếu hủy bỏ Giấy Ủy Quyền thì xin gửi tiếp một bản sao đến Dịch Vụ Phán Xử theo địa chỉ trên.  
3. Nếu mẫu Giấy Uỷ Quyền áp dụng cho tất cả các vé phạt thì sẽ có hiệu lực trong vòng một năm từ ngày bên 

dưới đây hoặc cho đến khi Người Ủy Nhiệm hủy bỏ mẫu Giấy Ủy Quyền, tùy vào thời gian nào đến trước.  
 
            
 Chữ ký của Người Ủy Nhiệm    Ngày 
 
 
Vào    , trước mặt tôi, người ký tên dưới đây, Công Chứng Viên tham gia và đại diện cho 

Ngày 
 
 Tiểu Bang,  hiện diện     , cho tôi biết và chứng minh cho tôi 

Tên Người Ủy Nhiệm 
 
có bằng chứng thỏa đáng rằng người có tên ghi trên tài liệu này là Người Ủy Nhiệm và xác nhận   ông/bà đã thực 
hiện tương tự.   
 
Làm chứng với tay và con dấu chánh thức của tôi:  
 
       
Công Chứng Viên tham gia và đại diện cho Tiểu Bang 
 
Dùng tên hoặc địa chỉ giả và/hoặc chủ ý khai bất cứ điều gì không đúng trên đơn xin này là điều phạm pháp (D.C. Luật Chánh Thức 
§22-2405).  
Muốn trình báo tình trạng lãng phí, gian trá, hoặc lạm dụng của văn phòng hay viên chức Chánh Phủ DC, xin gọi cho Tổng Thanh Tra 
DC theo số 1-800-521-1639. 


