
CƠ QUAN 

 

Số:……………/BB-BHH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

MBB20                                                   

……………., ngày…… tháng…… năm ……..  

 
BIÊN BẢN 

Bán hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng 

 

Căn cứ khoản 3 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính số: ...............................................  

ngày.....tháng......năm ..... của .........................................................................................................................................  

Căn cứ Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính số: ...................................................  

ngày.....tháng......năm ..... của .........................................................................................................................................  

Căn cứ giá bán:  ...............................................................................................................................................................  

Vào hồi.......... giờ......... ngày.........tháng……..năm.............. tại: ................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

Đại diện cơ quan chủ trì bán hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng, gồm có: 

- Ông (bà): ..................................................................................................... Chức vụ: ..................................................  

Đơn vị: .............................................................................................................................................................................  

Đại diện các cơ quan phối hợp (nếu có), gồm có: 

- Ông (bà): ..................................................................................................... Chức vụ: ..................................................  

Đơn vị: .............................................................................................................................................................................  

Đại diện bên mua hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng là: 

- Ông (bà)/tổ chức: ..........................................................................................................................................................  

Do ông (bà):……………………………………..……………………………………..……………...làm đại diện 

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:  ..................................................................................................................................  

Nơi ở hiện tại/quốc tịch /địa chỉ trụ sở chính:  ..............................................................................................................  

Số CCCD/CMND/GPLX/hộ chiếu/GCNĐK…………/ MSDN/ GPTL: ...................................................................   

Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp:  .......................................................... Mã số thuế (nếu có):…….  ....................  

Hàng hóa, vật phẩm dễ hư hỏng được bán như sau:  

STT 
Tên hàng hóa, vật 
phẩm, nguồn gốc 

xuất xứ 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

Thành tiền 
Tình trạng hàng hóa, 

vật phẩm 

       

Tổng số gồm:.......................................................... (bằng chữ:……………..…..… ………………..) loại hàng hóa. 
Tổng số tiền: ........................................................... (bằng chữ:…......................................................................đồng). 
Bên mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua hàng bằng tiền mặt/chuyển khoản vào tài khoản tạm gửi số: .....  
 ...................................................................................................................  trước ngày……tháng…….năm .................  
Biên bản được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho bên mua, 01 bản lưu hồ sơ vụ việc, 01 bản giao cho Kho bạc 
nhà nước; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và ký tên dưới đây./. 

CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN  
TỔ CHỨC BÊN MUA  

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

ĐẠI DIỆN  
CƠ QUAN PHỐI HỢP 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

ĐẠI DIỆN  
CƠ QUAN BÁN 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 
 


