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Mầu biên bản số 01

3JW.. M n v ... r&.cẪrH.. .0& N .......... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc.a UVXíN.. jy.Hhrỉ.. Qr.

SỐ:..../BB-VPHC

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH*

Hôm nay, hồ i.^  giờSỚ

Về.MÌẨí..JJ)úz..JỉjGn...'X3£...<zjn.(.'LỊ.c~[cJ .̂.'Sề. ^/ÂcứẨcíưrr^ ps>

ờíớ  phút, ngàyẲ h ^ ,l lc d j,  tại(3)...^Jrnj..Jtteji.nJẮíHÙ.. /ybyy/.ỷxìCị

....„....yẬiAO.L.<Xn>...ỵĴ fòr\.. . ./XỊíAỳ.. .yl.c. ị̂ Ị~. JzC'.l.i.. .Oỹíq . .icL. .j£ ý .. Ểềío. .ư&rtc>

.. .yivtajsk... .'fyntj.......................................................................................................................

Chúng tôi gồm: í?  r  ỉ  í í?
1. Họ và tên: Cd^...lS..JẺĩíiJ^..Q 1$ . ..............Chức vụ:... ..qỊỉmẤ<J^..!lỊb b ỉũ ..,J(iu&rT>....

uan:..... ............................................................................................................................. ........
W ■ V ới sự chứng kiến của (5\  ' đ
a) Họ và tên:.ũx<a:....)rdn.H$nnQ..................... Nghề nghiệp: ^ỊáảòcỊ..ữ^o..JT^.\/rỉ.]7...J^Mm^..
ú ,  J ..................................  ~ ....... _ ’............... J { _ ..................... _

.-rịrlMỷ.̂ kô I....... Nghề nghiệp: jỊ^.7ỊMincp..Q ĩ^& cư..ýỊ^y^....

c) Họ và tên:. Q t x ỷ , ...V̂ hs../r/e&v........ Chức vụ:
Cơ quan:.......... ............. ..................................................... ............ ..................................................
Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:
<1. Họ và tên> : ...............................................Giới tính:..............................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../......................... Quốc tịch:.............................................................
Nghề nghiệp:.....................................................................................................................................
Nơi ở hiện tại:..................................................................................................................................

Cơ quan 

2. Với sự chứng kiên của

a) Họ và tên:.£2 

Nơi ở hiện nay:

b) Họ và tên:..G*jQ..C 

Nơi ở hiện nay:
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Địa chỉ trụ sở chính......Ịiik^... h « y . . í £ . . .

Mã số doanh nghiệp:........................................

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:

Ngày cấp:..../..../.............................................. ; nơi cấp:.
Người đại diện theo pháp luật(6):fãu\)ỉụhrxQjt. Giới tính: .../TTkbq̂ . 

Chức danh(7):

lịM:jzkỉ^ z3jĥ 3ez^ ze)Zi :
ại(9)... Ậun. ,Ị2-.7. .yị̂ ếĩữ r>. Á.}... $Ẩb.. Ạữ.. I. ..pỉ̂ Ịẵ. 3. £.ị.lũl.c. „,(:f

.Q̂ ỉíỹ.... ....... ......... ...................................

4. Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại(10):.

3. Quy định tại

5. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tố chức vi phạm:.

6. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):

7. Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):.

8. Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

9. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng,
gồm (11):...........................................................................................................................

ĩ 4 '
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10. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, gồm:

STT Tên tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính

Đơn vị 
tính

Số
lượng

Chủng loại Tình
trạng

Ghi chú

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi 
không tạm giữ thêm thứ gì khác.

12. Trong thời hạn(12)ứjTngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này, ông (bà)
(13)

......................................... là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm có quyền gửi <văn
bản yêu cầu được giải trình trực tiếp/văn bản giải trình> đến ông
(bà) (i4\ Z . . i r . ; . . . . . . . .............................................................................. ...........................................................................

......................................................................................................... để thực hiện quyền giải trình.

Biên bản lập xong hồi.... giờ.... phút, ngày....... / ....../ .........., gồm........tờ, được lập
thành.......... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên
cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông
(bà)(13)........................................................................................................................ là cá nhân vi
phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

<Trường họp cá nhân vi phạm/đại diện tố chức vi phạm không ký biên bản>
Lý do ông (bà)(13)....................................................cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm
không ký biên bản(15):..............................................................................



CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN 
TÒ CHỨC VI PHẠM

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

------  L eT h a n h  Hổ
NGƯỜI CHỨNG KIÉN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Kỷ tên, ghi rõ họ và tên)


