
BBGS01/XDCUTB 

CỤC HẢI QUAN TỈNH/TP... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHI CỤC HẢI QUAN... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BBGS-ĐV 

BIÊN BẢN GIÁM SÁT 

Hồi... giờ... phút, ngày... tháng... năm..., tại. 

Chúng tôi gồm: 

1. Ông (Bà): , Công chức Đội: 
Chi cục Hải quan: 

2. Ông (Bà): , Công chức Đội: 
Chi cục Hải quan: 

3. Ồng (Bà): , Đại diện Công ty: 

4. Ông (Bà): , Đại diện Phương tiện vận tải: 

Cùng tiến hành lập Biên bản xác nhận sự việc sau: 

Trước sự chứng kiến của đại diện Công ty , công chức 
hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu tiến hành 
giám sát lô hàng thuộc tờ khai số... ngày... tháng... năm..đăng ký tại Chi cục 
Hải quan cửa khẩu , Cục Hải quan tỉnh/TP , kết quả 
như sau: 

A. Phương tiện vận tải: 

B. Thời gian giám sát: 

Từ .. .giờ .. .phút, ngày... tháng... năm đến . ễ.giờ .. .phút .. .ngày .. .tháng 
...năm. 

c. Hàng hóa: 

Tên hàng: 

Lượng: .... (Quy đổi từ chỉ số của đồng hồ đo: Tích đầu: Tích cuối:...) 

Toàn bộ lượng hàng trên được bơm từ Bồn/Bể của Công 
ty xuống phương tiện 



D. Niêm phong hải quan: 

Sau khi kết thúc việc bơm hàng, chúng tôi đã niêm phong tổng cộng..Ệ 

Seal, từ số... đến số..ề tạiể.. bằng...; lỗ đo xăng dầu bằng... niêm phong hải 
quan, van bơm bằng... niêm phong... 

Toàn bộ hàng đã được niêm phong hải quan giao cho chủ hàng có trách 
nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa để chuyển tới cửa khẩu xuất theo quy 
định. 

Biên bản kết thúc hồi ...giờ ...phút ngày... tháng... năm..Ế, lập thành 03 
(ba) bản có giá trị như nhau, đã đọc cho những người có trên trên nghe, nhất trí 
và ký tên dưới đây./. 

ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG ĐẠI DIỆN PTVT CHI cục HQ CK... 
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu công chức) 



cục HẢI QUAN TỈNH/TP. 
CHI CỤC HẢI QUAN... 

BBGS02/XDCUTB 

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

Số: /BBGS-ĐV 

BIÊN BẢN GIÁM SÁT 

Hồi.ệ. giờ... phút, ngày.ề. tháng... năm.ễtại 

Chúng tôi gồm: 

1. Ông (Bà): , Công chức Đội:. 
Chi cục Hải quan: 

2. Ông (Bà): Công chức Đội: 
Chi cục Hải quan: 

3. Ồng (Bà): , Đại diện Công ty: 

Aễ Ông (Bà): , Đại diện Phương tiện vận tải: 

Cùng tiến hành lập Biên bản, mở niêm phong hải quan, giám sát hàng hóa 
xuất khẩu như sau: 

Lô hàng thuộc tờ khai số... ngày... tháng... năm..., đăng ký tại Chi cục 
Hải quan cửa khẩu , Cục Hải quan tỉnh/TP , được 
chở trên phương tiện , bàn giao cho Chi cục Hải quan cửa 
khẩu , Cục Hải quan tỉnh/TP , làm tiếp thủ tục tái 
xuất theo quy định gồm: 

A. Số niêm phong hải quan: 

Số lượng niêm phong: .. .Seal, vị trí niêm phong theo như Biên bản giám 
sát của hải quan cửa khấu 

Tình trạng niêm phong: 

B. Hàng hóa gồm: 

Tên hàng: Lượng: 

(Theo Biên bản bàn giao số: , ế ế .ngày ... .tháng .. .năm) 

Tên hàng: Lượng: 

• (Theo Biên bản bàn giao số: .. .ngày ....tháng .. .năm) 

Tên hàng: Lượng: 



(Theo Biên bản bàn giao số: , .. .ngày ....tháng .. .năm) 

Lượng hàng trên được hải quan cửa khẩu mở niêm 
phong và giám sát bơm lên tàu quốc tịch 

Lượng hàng tồn (trường hợp tàu không tiếp nhận được hết toàn bộ lô 
hàng) 

Biên bản kết thúc hồi .. .giờ .. .phút ngày.. Ế tháng... năm..lập thành 03 
(ba) bản có giá trị như nhau, đã đọc cho những người có trên trên nghe, nhất trí 
và ký tên dưới đây./. 

ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG ĐẠI DIỆN PTVT CHI cục HQ CK.. ệ 

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu công chức) 


