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HƢỚNG DẪN GỬI MẪU KIỂM NGHIỆM
I. Hƣớng dẫn gửi mẫu.
1. Gửi mẫu tại văn phòng.
- Điền thông tin vào phiếu yêu cầu và nhận mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu gửi phân tích phải được chứa đựng trong bao bì chắc chắn, đảm bảo không bị ảnh hưởng
đến chất lượng, dán nhãn ghi thông tin về tên mẫu, nền mẫu.
- Riêng đối với các chất màu, mẫu phải được chứa đựng trong bao tráng nhôm.
2. Gửi mẫu qua đường bưu điện.
- Mẫu gửi qua đường bưu điện phải được đóng gói cẩn thận tránh bị vỡ khi vận chuyển.
- Điền thông tin vào phiếu yêu cầu và nhận mẫu kiểm nghiệm và được gửi kèm cùng với mẫu
gửi phân tích. (Lưu ý: phải ghi rõ thông tin liên hệ: số điện thoại, số fax, email,..)
- Mẫu gửi phân tích phải được chứa đựng trong bao bì chắc chắn, đảm bảo không bị ảnh hưởng
đến chất lượng, dán nhãn ghi thông tin về tên mẫu, nền mẫu.
- Riêng đối với các chất màu, mẫu phải được chứa đựng trong bao tráng nhôm.
- Khi nhận được mẫu gửi qua đường bưu điện, bộ phận nhận mẫu sẽ liên hệ thông báo chi phí
phân tích mẫu qua fax hoặc Email.
II. Hƣớng dẫn thanh toán.
- Hình thức thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung
ương II hoặc chuyển khoản đến tài khoản: 78996868 - tại Ngân hàng: Thƣơng mại Cổ phần
Á Châu (ACB) – CN Lê Văn Sỹ, TP.HCM.
- Trƣờng hợp thanh toán chuyển khoản: Khách hàng chuyển tiền theo số tài khoản trên phiếu
báo thanh toán và gửi lại ủy nhiệm chi để xác nhận hoàn tất việc thanh toán qua email:
cvs.dah@gmail.com hoặc fax: 028. 38117 184.
- Khi nhận được ủy nhiệm chi, Trung tâm sẽ tiến hành phân tích mẫu.
III. Trả kết quả.
- Thời gian trả kết quả:
+ Nguyên liệu thuốc thú y, dược phẩm, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý dùng trong
nuôi trồng thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thủy sản: trong thời hạn 5-10 ngày làm việc, kể từ ngày
hoàn tất thủ tục nhận mẫu.
+ Vắc xin, kháng thể: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày hoàn tất thủ tục nhận mẫu.
- Khách hàng nhận kết quả trực tiếp tại văn phòng hoặc nhận qua fax, email.
- Hóa đơn tài chính và bản chính kết quả sẽ gửi qua đường bưu điện đến Qúy khách hàng vào
mỗi đợt gửi mẫu hoặc vào mỗi cuối tháng.
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HƢỚNG DẪN GỬI MẪU KIỂM NGHIỆM
IV. Thông tin liên hệ.
Qúy khách cần liên hệ thông tin gửi mẫu kiểm nghiệm, kết quả, vui lòng liên hệ bộ phận nhận
mẫu: ĐT: 028.38 118 302 hoặc Email: cvs.dah@gmail.com
Địa chỉ gửi mẫu: 521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Lưu ý khi gửi mẫu:
- Thông tin Nơi gửi mẫu, Tên mẫu kiểm nghiệm và các thông tin khác sẽ không điều chỉnh
khi đã ban hành kết quả.
- Chỉ tiêu kiểm nghiệm chỉ điều chỉnh trong vòng 24 giờ kể từ khi Phiếu yêu cầu và nhận mẫu
kiểm nghiệm hoàn tất.

