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Ngày
Vận đơn – Mẫu rút gọn – Không thương thảo
Trang 1/ ________
Vận chuyển từ
Vận đơn số:______________________
Tên:
Địa chỉ:
Thành phố/Bang/Zip:
Số SID:

Mã vạch

Vận chuyển tới
Tên hãng vận tải:_____________________________
Tên:
Địa chỉ:
Thành phố/Bang/Zip:
Số CID:
Phương tiện số:
(Các) số seri: 
Phí vận tải bên thứ ba Hóa đơn gửi tới: 
SPAC:
Tên:
Địa chỉ:
Thành phố/Bang/Zip:
Số Pro:

Mã vạch

Các chỉ dẫn đặc biệt:
Điều khoản tính phí vận chuyển: (Phí vận chuyển được trả trước trừ khi được đánh dấu khác) 
Trả trước: ____  Thu: _____  Bên thứ 3:____ 

 (Tick vào ô): Vận đơn chính có kèm các vận đơn con.
Thông tin đặt hàng của khách hàng
Đơn hàng của khách hàng số
Số gói
Trọng lượng
Pallet/Slip
(khoanh tròn 1)
Thông tin bổ sung về đơn vị vận chuyển
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Tổng





Thông tin hãng vận chuyển
Đơn vị vận chuyển
Đóng gói



Chỉ LTL
KL
Loại
KL
Loại
Trọng lượng
HM
(X)
Mô tả hàng hóa 
hàng hóa cần cẩn trọng đặc biệt hoặc bổ sung hoặc chú ý khi vận chuyển hoặc phải đánh dấu sắp xếp gọn gàng và đóng gói sao cho đảm bảo vận chuyển an toàn trong điều kiện bình thường. Xem Phần 2(e) của NMFC mục 360
NMFC Số
Nhóm































































Khi mức giá phụ thuộc vào giá trị, các đơn vị vận chuyển cần phải ghi rõ bằng văn bản giá trị thỏa thuận hoặc kê khai của tài sản như sau: “giá trị thỏa thuận hoặc kê khai của tài sản được ghi rõ bởi đơn vị vận chuyển không vượt quá …………….mỗi_________________________.
Số tiền COD: $______________________ 
Điều khoản dỡ hàng: Thu _, Trả trước _, Khách hàng kiểm tra có thể chấp thuận _
Lưu ý   Hạn mức trách nhiệm khi mất hoặc hư hỏng trong việc vận chuyển hàng hóa có thể áp dụng. Xem 49 USC § 14706(c)(1)(A) và (B).
Đã nhận, phụ thuộc vào các mức xác định hoặc các hợp đồng đã thỏa thuận bằng văn bản giữa hãng vận chuyển và đơn vị vận chuyển, nếu áp dụng, trừ khi các mức, nhóm và quy định đã được thiết lập bởi hãng vận chuyển và đơn vị vận chuyển được cung cấp khi có yêu cầu và đối với tất cả các quy định bang và liên bang áp dụng. 
Hãng vận chuyển sẽ không giao hàng hóa vận chuyển mà không được thanh toán cho hàng hóa đó và thanh toán tất cả các phí khác theo luật. 
Chữ ký đơn vị vận chuyển_________________________________________
Chữ ký đơn vị vận chuyển/Ngày
Chứng nhận rằng các vật tư có tên nêu trên được phân loại, đóng gói, đánh dấu và dán nhãn phù hợp, đồng thời, ở trạng thái phù hợp để vận chuyển theo các quy định áp dụng của Sở GTVT. 
Đưa lên phương tiện:
_ Bởi đơn vị vận chuyển
_ Bởi lái xe
Hàng hóa được đếm:
_ Bởi đơn vị vận chuyển
_ Bởi lái xe/theo pallet
_ Bởi lái xe/chiếc
Chữ ký của hãng vận tải/Ngày nhận
Hãng vận tải đã nhận được các gói hàng và các nhãn dán theo yêu cầu. Hãng vận tải chứng nhận thông tin phản hồi khẩn cấp có sẵn và/hoặc đơn vị vận tải có sách hướng dẫn phản hồi khẩn cấp hoặc tài liệu tương tự trong phương tiện của mình. Tài sản mô tả trên đây được nhận theo đúng thứ tự, trừ nội dung đã được lưu ý. 


