
Hướng dẫn gởi mẫu 

Nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc gửi mẫu thử 

nghiệm, Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (IPH) 

cung cấp  một số nội dung liên quan đến vấn đề này dưới đây, 

khách hàng vui lòng lưu ý để thực hiện 

-    Buổi sáng        : từ 7h30 đến 11h30     

-    Buồi chiều       : từ 13h00 đến 16h30 

-    Ngày làm việc : từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần 

-    Ngày nghỉ lễ    : Viện YTCC sẽ thông báo cụ thể theo từng ngày lễ trong năm. 

 

     Gửi mẫu trực tiếp  

Tại địa chỉ trụ sở chính : 159 Hưng Phú, phường 8, quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

  

     Gửi mẫu qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh 

Gửi mẫu qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh: vui lòng gửi kèm Phiếu yêu cầu kiểm  

nghiệm(Theo biểu mẫu của Viện YTCC(IPH), được ghi đầy đủ các thông tin), mẫu gửi đến Viện cần 

phải có đầy đủ thông tin (tên người gửi, tên doanh nghiệp/ tổ chức (nếu có), số điện thoại liên hệ…), 

khi nhận được mẫu Viện sẽ liên hệ và xác nhận tình trạng mẫu nhận được với khách hàng. 

     Nhận mẫu tại địa chỉ khách hàng yêu cầu 

Hiện nay, Viện YTCC có dịch vụ hỗ trợ nhận mẫu tận nơi theo yêu cầu của khách hàng, khách hàng 

vui lòng liên hệ phòng Quản lý Chất lượng  của Viện (028-38598900) để trao đổi thêm thông tin.  

Lượng mẫu và đơn vị mẫu 

Tuỳ vào bản chất mẫu, chỉ tiêu và số lượng chỉ tiêu thử nghiệm khách hàng yêu cầu mà lượng mẫu có 

thể thay đổi, lượng mẫu tối thiểu khách hàng có thể tham khảo thông tin dưới đây:  

-    Mẫu thực phẩm             : 250g/ml –500g/ml/ 1 đơn vị mẫu; 

-    Mẫu TPCN                    : 50g/ml/ 1 đơn vị mẫu; 

-    Mẫu nước                      : 2 – 5 Lít/ 1 đơn vị mẫu.     

Nếu mẫu kiểm cả vi sinh và hóa học thì ít nhất có 2 đơn vị nguyên hoặc có các chỉ tiêu đặc biệt ảnh 

hưởng đến điều kiện bảo quản mẫu, khách hàng vui lòng liên hệ với BP. Nhận mẫu để có thông tin 

chính xác về lượng mẫu cần thiết cho việc thử nghiệm. 

Số điện thoại bộ phận nhận mẫu: (028) - 39541971- (028) 38596160 

 

Bao bì đóng gói, bảo quản mẫu 

 ể duy trì chất lượng và tình trạng ban đầu của mẫu thử nghiệm, bao bì hoặc vật chứa phải đảm không 

ảnh hưởng hoặc làm thay đổi bản chất của mẫu thử. 



-    Khách hàng có thể liên hệ với Bộ phận nhận mẫu để được tư vấn. Tất cả các mẫu được chuẩn bị và 

gửi đến Viện trong thời gian sớm nhất để đảm bảo chất lượng mẫu. 

-    Mẫu thông thường                         : 05-07 ngày làm việc; 

-    Mẫu dịch vụ nhanh   : 03-04 ngày làm việc;  

-    Mẫu dịch vụ khẩn    : 02 ngày làm việc, 1 ngày làm việc  

Lưu ý: Ngày làm việc không tính ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ Lễ. 

 ối với mẫu dịch vụ nhanh, khẩn: ngày làm việc không tính ngày nghỉ Lễ. 

 Khi có yêu cầu thực hiện thử nghiệm nhanh/khẩn, khách hàng vui lòng liên hệ trước với Bộ phận nhận 

mẫu để trao đổi và thống nhất thời gian trả kết quả. 

Viện sẽ tiến hành lưu mẫu theo điều kiện thích hợp với tính chất của từng loại mẫu, trong trường hợp 

lượng mẫu nhận được không đủ để lưu, Viện sẽ thông tin đến khách hàng ngay sau khi nhận được mẫu.  

Thời gian lưu mẫu thông thường là 05 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành kết quả), trường hợp khách 

hàng có yêu cầu nhận lại mẫu sau khi thử nghiệm, Viện sẽ thực hiện trả mẫu tại thời điểm khách hàng 

nhận kết quả thử nghiệm. 

Biểu mẫu Phiếu yêu cầu kiểm nghiệm 

 

 Khách hàng điền đầy đủ các thông tin về mẫu và yêu cầu thử nghiệm trên Phiếu yêu cầu thử nghiệm 

(PYC), có thể đính kèm các thông tin yêu cầu khác (nếu có). PYC được xem như bản thỏa thuận, 

thống nhất sau cùng giữa khách hàng và Viện liên quan đến việc thử nghiệm mẫu được nêu trong 

PYC. Thông tin mà khách hàng cung cấp trên PYC là cơ sở để Viện phát hành các thông tin tương 

ứng trên Kết quả thử nghiệm.  

         ối với mẫu có TÊN MẪU là ký hiệu hoặc TÊN MẪU không thể hiện được bản chất đúng của 

mẫu, khách hàng vui lòng cung cấp thêm thông tin về bản chất của mẫu ở phần mô tả để thuận tiện cho 

Viện  trong việc lựa chọn phương pháp thử nghiệm. 

 


