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PHIẾU YÊU CẦU & NHẬN THỬ NGHIỆM 
YÊU CẦU THỬ NGHIỆM 

(Phần dành cho khách hàng) 

NHẬN THỬ NGHIỆM 

(Phần dành cho QCVN) 

Tên khách hàng (1):  .............................................................................................................................  

Địa chỉ (1):  ...........................................................................................................................................  

MST (1): ................................................................ Fax:  ......................................................................  

Người liên hệ: ....................................................... Chức vụ: ...............................................................  

Điện thoại: ............................................................ Email: ...................................................................  

 

ID KH:.............................................  

ID KH: ............................................  

Lệ phí: .............................................  

Tạm ứng:  ........................................  

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

Tổng thu: .........................................  

Mẫu do: 

 KH mang đến 

 QCVN lấy mẫu 

Thông tin địa điểm lấy mẫu: (nếu khác thông tin trên) 

Tên công ty:  ........................................................................................................................................  

Địa chỉ:  ...............................................................................................................................................  

Ngày lấy mẫu:  ....................................................................................................................................  

Yêu cầu Trung tâm phân tích quan trắc môi trường Việt Nam (QCVN) thử nghiệm theo các nội dung dưới đây, 

trong trường hợp thử ngiệm có trở ngại hay cần thay đổi, hai bên sẽ thông báo, bàn bạc cùng nhau giải quyết. 

Chúng tôi chịu trách nhiệm với tất cả thông tin cung cấp trong phiếu này và thanh toán đầy đủ chi phí thử nghiệm 

cho TTPT sau khi nhận kết quả. Chi phí như thỏa thuận/báo giá giữa hai bên. 

QCVN đã xem xét và nhận thử nghiệm các 

mẫu theo yêu cầu của khách hàng và các 

điều kiện ghi trong phiếu này 

STT Tên mẫu Số lượng Chỉ tiêu thử nghiệm MÔ TẢ MẪU Mã số 

1      

2      

3      

4      

5      

 Phương pháp thử:          QCVN chọn                       KH chọn Phòng thử nghiệm 

Phương pháp thử:        Không lưu mẫu 

       Lưu mẫu 

       Sử dụng nhà thầu phụ 

 

Ngày nhận mẫu: …./…./2020 

Ngày trả kết quả: …./…./2020 

Quy chuẩn đối chiếu: 

Yêu cầu khác: 

 

Trả kết quả:               Tiếng Anh         Tiếng Việt Số bản:……..; Số bản sao y:…….. 

Nhận kết quả:             Email                Gửi thư                    Nhận tại TTPT 

Người gửi mẫu 

 

 

 

 

Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

Người nhận mẫu 

1. Quý khách phải ghi đúng, rõ ràng và đầy đủ thông tin người gửi mẫu (công ty, cơ quan, cá nhân…) mã số thuế, tên mẫu, vị trí lấy mẫu để thuận tiện lập 

phiếu KQKN và hóa đơn. TTPT sẽ không thay đổi tên khách hàng, tên mẫu sau khi phát hành phiếu KQKN và hóa đơn. TTPT sẽ không chịu trách nhiệm về 

các thông tin liên quan đến mẫu, ký hiệu, nguồn gốc mẫu, tên khách hàng, các chỉ tiêu yêu cầu thí nghiệm do khách hàng cung cấp ở trên. 

2. Trường hợp khách hàng không yêu cầu phương pháp thử thì TTPT được quyền lựa chọn phương pháp thử phù hợp. 

3. Phiếu KQKN do TTPT phát hành chỉ có giá trị trên đối tượng thử nghiệm tại thời điểm thử nghiệm và không làm giảm trách nhiệm cũng như nghĩa vụ thuộc 

hợp đồng thương mại hay liên quan đến pháp lý khách hàng hay bên cung cấp đối tượng thử nghiệm 

Mọi thắc mắc quý khách có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên giao dịch tại trung tâm hay liên hệ qua số điện thoại: 0287 308 6678 và địa chỉ  

email: info@qcvn.com.vn. Hoặc quý khách đến trực tiếp văn phòng tại: 537/7 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

mailto:info@qcvn.com.vn

