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I. Phần dành cho đơn vị gửi mẫu 
II. Phần dành cho Công ty 

Tân Huy Hoàng 

1. Đơn vị gửi mẫu 
(a)

: ............................................................................................................... 

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

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

3. Địa điểm lấy mẫu: ...................................................................................................................................................................  

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

    Địa chỉ lấy mẫu: ......................................................................................................................................................................  

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

4.Người liên hệ:  .................................................. Điện thoại:  .................................................  

   Email:  .............................................................. Mã số thuế (Nếu có): ...................................  

5. Ngày lấy mẫu: ....../....../............ lúc ......h ...............................................................................................................................  

6. Mẫu được bảo quản:   Nhiệt độ phòng    Lạnh     Acid   Khác:  .............................................................................  

7. Phương pháp thử:     THH quy định        Theo khách hàng: ..........................................................................................  

8. Nhận kết quả thử nghiệm:  THH                Bằng Fax   Bằng E-mail   

  EMS                 Số phiếu kết quả: .......................................  

9. So sánh kết quả với 
(b)

:  ...........................................................................................................................................................  

10. Yêu cầu khác: ........................................................................................................................................................................  

1. Mã khách hàng: ................... 

2. Mã số mẫu:  ........................  

2. Ngày nhận mẫu:  .................  

....../....../............ lúc ......h .......  

3. Phí thử nghiệm tạm tính: 

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

4. Trả trước:  ...........................  

5. Nhà thầu phụ:  ....................  

 Không     

 Có ......................................... 

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

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

6. Ngày dự kiến trả kết quả: 

....../....../............  

7. Ghi chú:  .............................  

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

TT Loại mẫu Ký hiệu mẫu Thông số thử nghiệm Mô tả mẫu 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Người gửi mẫu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

Lưu ý: 
(a): Các thông tin dành cho đơn vị gửi mẫu là thông tin cần 

thiết của phiếu kết quả và hóa đơn tài chính của khách 

hàng. Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng 

không thay đổi tên đơn vị gửi mẫu, địa điểm lấy mẫu, tên 

mẫu sau khi phát hành phiếu kết quả thử nghiệm 
(b): Quý khách hàng ghi đầy đủ thông tin về quy chuẩn/ tiêu 

chuẩn so sánh nếu cần thiết, hệ số K tương ứng quy chuẩn 

(Phiếu này lập thành 02 bản, Công ty giữ 01 bản và khách 

hàng giữ 01 bản). 

Người nhận mẫu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


