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PHIẾU YÊU CẦU KIỂM NGHIỆM 

 

1. Tên khách hàng/ Tên đơn vị:  ……………………………………………………………… ………......................................... 

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

3. Mã số thuế: ………..………………………………….… Điện thoại: ……………………..… Fax: ……………………….... 

4. Lệ phí: ..............................VNĐ Ứng trước: 70% (tương ứng: ………………VNĐ - còn lại: ……………..….. VNĐ) 

5. Ngày hẹn trả kết quả: .......................................................... 6. Email: ................…...………………………………………… 

Stt Tên mẫu 
Số lượng mẫu/ 

Mô tả mẫu 

Chỉ tiêu  

kiểm nghiệm 
Phương pháp thử 

(theo yêu cầu khách hàng) 
Ghi chú 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

- Phương pháp thử:   TTPT-KNTVU    Khách hàng - Nhận lại mẫu sau khi thử nghiệm:  Nhận  Không 

- Lưu mẫu sau khi thử nghiệm:  Không     Lưu (thời gian lưu: ………………..… ngày - kể từ ngày trả kết quả) 

- Thông tin mẫu: + Loại mẫu: ………………………………....... + Tình trạng mẫu:   Niêm phong     Không niêm   

+ Thông tin khác: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

- Đồng ý gửi mẫu đến nhà thầu phụ:   Không đồng ý     Đồng ý - Tên nhà thầu phụ:  ……………………………. 

- Yêu cầu khác của khách hàng (nếu có): ………………………………………….……………………………………………..... 

………………………………………….……………………………………………........................................................................................  

                                                                                              Trà Vinh, ngày       tháng     năm 20 

             Người gởi mẫu                                                                                  Người nhận mẫu 
             (Ký tên và ghi rõ họ tên)                                                                                                           (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 
- Đề nghị khách hàng ghi đúng, rõ ràng và đầy đủ tên khách hàng (Công ty, cá nhân…), mã số thuế, tên mẫu,.. 
- Khách hàng chịu trách nhiệm phần mô tả mẫu chính xác và rõ ràng khi gởi mẫu cho Trung tâm phân tích. 

- Khi gởi mẫu khách tạm ứng 70% tổng lệ phí của hợp đồng, 30% còn lại sẽ được thanh toán sau khi khách hàng nhận kết quả phân tích. 

- CPE sẽ không thay đổi tên khách hàng, tên mẫu sau khi đã phát hành phiếu kết quả, hoá đơn. 
- Trường hợp khách hàng không yêu cầu cụ thể phương pháp thử nghiệm thì Trung tâm sẽ lựa chọn phương pháp tương ứng phù hợp. 

- Khi thanh toán phí hoặc thắc mắc khác khách hàng vui lòng liên hệ với trung tâm để được hướng dẫn thêm. 

 
Tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh (MST: 2100234326), số TK tại NH Công Thương: 1020.10000.319805 

 (Ghi chú: Phiếu này lập thành 02 bản, CPE giữ 01 bản và khách hàng giữ 01 bản) 

No: 


