
Phu luc l

BỘ THUÝ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC KT&IIVNL T HUỶ SẢN Đòc jâ£ -Tư do -  Hanh ỵhúc

Số: /GP-KT

GIẤY PHÉP
ĐÁNH BẮT TRONG VỪNG ĐÁNH CÁ CHƯNG VỊNH BẮC BỘ

- Tên, số hiệu tàu: - Số đánh dấu tàu:

- Quốc tịch tàu:
E

-Chủ sở hữu tàu: - Địa chỉ:
08-
a.

- Thuyền trưởng: - Địa chỉ:
>
wVC8■o

- Số dăng ký: - Câng đăng ký:
JSa
•o

- Tổng trọng lượng (lấn):
'<4>•o
'<o

- Công suất máy chính (cv): tương dươns................ ......k\v u

- Nghề khai thác:

G iấy phép này có giá trị đến ngày

Dán tem

tháng .. .  năm 20......

Ngày tháng năm 20 
Người cấp giấy phép

(Ký và đóng dấu)

Nếu thay đổi thuyền trưởng, sẽ do co quan cáp phép xác nhận riêng.

Chú thích: bản mẫu chính thức cùa Giấy phép sẽ do Cơ quan thực thi hai bên thông báo cho nhau để 
lưu hổ sơ.



Phụ lục 1

#  .

G iấy phép này có giá trị đến n g à y ........ tháng .. .  năm 20....

Ngày tháng năm 20.... 
Người cấp giây phép

(ký và dóng dấu của cơ quan thực thi)

Nếu thay đổi thuyền trưởng, sẽ do cơ quan cấp phép xác nhận riêng.

Chú thích: bản mẫu chính thức của Giấy phép sẽ do Cơ quan thực thi hai bên thông báo cho nhau dể 
lưu hồ sơ.
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) Dán tem

NƯỚC CỘNG HOẢ NHẢN DÂN TRUNG HOA

GIẤY PHÉP
ĐÁNH BÁT TRONG VÙNG ĐÁNH CÁ CHUNG VỊNH BẮC BỘ

Số giấy phép:

- Tên, số  hiệu tàu: - Số đánh dấu nhận biết tàu:

- Quốc tịch tàu:

- Chủ sở hữu tàu: - Địa chỉ:

- Thuyền trường: - Địa chỉ:

- Số đăng ký: - Cảng đăng ký:
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- Tổng trọng lượng (tấn):

- Công suất máy chính (KW ):..................  lương dương.................cv

- Nghề khai thác:




