
 

Mẫu số 06 

(Kèm theo Thông tư số:        /2022/TT-BVHTTDL  ngày      tháng      năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

……………………(1) 

__________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

BIÊN BẢN 
XEM XÉT ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH TẠI NƠI LƯU GIỮ  

CỦA NGƯỜI TRƯNG CẦU, YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH 

Hôm nay, vào lúc …giờ.... ngày .... tháng .... năm.... tại: …………………… (2) 

Chúng tôi gồm: 

1. Đại diện người trưng cầu/yêu cầu giám định: 

Ông (Bà) …………………………………………chức vụ………………… 

2. Đại diện……………………………………………………………………(3): 

Ông (Bà) ………………………………………………chức vụ   ……………… 

3- Người chứng kiến: 

Ông (Bà) ………………………………………………………………………(4) 

Tiến hành xem xét đối tượng giám định tại nơi lưu giữ của người trưng cầu/yêu 

cầu tại Quyết định trưng cầu/ yêu cầu giám định số.... (5) như sau: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(Chú ý: Ghi rõ tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung thông 

tin và tình trạng của đối tượng giám định; nội dung giám định; lý do xem xét đối 

tượng giám định tại nơi lưu giữ của người trưng cầu/yêu cầu). 

Biên bản xem xét đối tượng giám định tại nơi lưu giữ của người trưng cầu/yêu 

cầu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và đại diện ký xác 

nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. 

Việc xem xét đối tượng giám định hoàn thành hồi.... giờ….ngày…/……/…… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

TRƯNG CẦU/YÊU CẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN 

……………………(3) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(1) Tên cơ quan/Giám định viên tiếp nhận trưng cầu. 

(2) Địa điểm lưu giữ đối tượng giám định của người yêu cầu/trưng cầu. 

(3) Tên cơ quan, đơn vị hoặc giám định viên tiếp nhận trưng cầu. 

(4) Ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ người chứng kiến. 

(5) Số văn bản trưng cầu (hoặc yêu cầu) giám định. 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-31T13:56:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Thanh Liêm<liemlt.vpc@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-31T14:31:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-31T14:31:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-31T14:31:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-31T14:32:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




