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Test Requests Form
Phiếu Yêu Cầu Thử Nghiệm
1. SENDER INFORMATION/ THÔNG TIN NGƯỜI GỬI MẪU:

BVAQ’s confirmation
Company name/ Tên công ty:

Xác nhận của BVAQ
Total samples/ Tổng số mẫu:

Address/ Địa chỉ:
Contact/ Người liên hệ :

Email:

………………………………….........

Tel/ Fax:

Received date/ Ngày nhận:

Billing address/ Thông tin xuất hóa đơn:
………………………………….…………………………………..............………………………………….…………………...

………………………………….........
Received time/ Giờ nhận:
………………………………….........

☐ Report in bilangue/ Kết quả song ngữ

Other requirements/ Yêu cầu khác:

☐ Report in Vietnamese/ Kết quả Tiếng Việt

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

☐ Report in English/ Kết quả Tiếng Anh
☐ Urgent/ Kiểm khẩn

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

Due date/ Ngày dự kiến trả kết quả:
………………………………….........
Samples status/ Tình trạng mẫu:

☐ Separated report/ Tách báo cáo theo mẫu

………………………………….........

2. SAMPLES INFORMATION/ THÔNG TIN MẪU KIỂM NGHIỆM:
No.
STT

For customer/ Phần dành cho khách hàng
Samples name
Test parameter and method
Tên mẫu
Chỉ tiêu và phương pháp kiểm

Notes
Lưu ý

Sample code
Mã số mẫu

For BVAQ/ Phần dành cho BVAQ
Weight
Sample description
Lượng mẫu
Mô tả mẫu

Remark/ Ghi chú:
- If there is no the method (s) specified, the laboratory will use the current available methods or suitable subcontractors for testing. In case, method (s) requirement
is appointed by the ministry. Nếu khách hàng không yêu cầu phương pháp thử cụ thể, PTN sẽ chọn phương pháp thử phù hợp hoặc nhà thầu phụ đảm bảo năng
lực.
- Test results are only valid on the tested sample (s)/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu gởi kiểm.
- BVAQ ensuring the confidentiality of information about analysis samples, data, and results of Party A/ BVAQ đảm bảo việc giữ bí mật các thông tin về mẫu
phân tích, dữ liệu, và kết quả của khách hàng.

3. CUSTOMER'S CONFIRMATION/ XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG:
We have read the above information and agree that all tests will be carried out according to the agreement stated in this tes t request./
Chúng tôi đã đọc thông tin trên và đồng ý rằng tất cả các kiểm nghiệm sẽ được thực hiện theo thỏa thuận đã nêu trong phiếu yêu cầu thử nghiệm này.

Sending date/ Ngày gởi mẫu:……………………………………..

Signature/ Ký tên:……………………………………..

