
SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH

TRUNG  TÂM  K IỀM  SOÁT BỆN H  T Ậ T.
HANOI CENTER FOR DISEASE CONTROL 

Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaxetnghiem.ytdphn@gmail.conK-'

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
TESTREPORT VILAS 5 9 5

Số/No.: 22.07.22.643
1 .Tên mkulName o f sample 
2.Tên/địa chỉ khách hàng 

Name/Address o f customer 
3 .Mô tả mẫu/Sample description
4. Ngày nhận mẫu/ Date oýreceìvmg sample
5. Người lấy/gửi mẫu/ Thepersonnel 
performing/sending sample(s) 
ó.Ngày thực hiện thử nghiệm/77?e dates 
o f testing activities 
7.Kết quả thử nghiệm/Te.v/ results

TT
No.

Tên chỉ tiêu
Cỉtaracteristic

Phương pháp thử
Test method

Đơn vị
Unỉt

Kết quả 
Result

Giới hạn cho phép 
Regular limit 

QCVN
01-1Ĩ2018/BYT

1 Màu sắc TCVN 6185:2015 TCU <5 < 15
2 Mùi, vị Cảm quan /Sensory Không mùi Không có mùi, vị lạ

3 Độ đục Orbeco- TB300IR 
Turbidimeter (NTU) <0,5 <2

4 pH (*) TCVN 6492:2011 7,5 6,0 -  8,5
5 Clor dư tự do TCVN 6225:2011 mg/L 0,6 0,2-1,0
6 Arsenic (As) TCVN 6626:2000 mg/L 0,006 < 0,01

Nước đã qua xử lý
Nhà máy nước Giang Cao
xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Trong chai nhựa 2 chai X 500mL (không lưu mẫu sau xét nghiệm)
22/07/2022
Khách hàng tự gửi mẫu/By customer 

22/07 - 29/07/2022

PHÒNG KIÊM NGHIỆM
LABORATORY

Cn. Trần Văn An

Hà Nội, 29 tháng 07 năm 2022/Hanọ
KHOA XÉT NGHIỆM

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM Ĩ)Ò CHỨC NĂNG 
DEPARTMENTOFIMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING

2022

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng
/  /

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thỉ Kiều Anh

1. (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Charactẹristic recognized by 1SO/1EC 17025
2. Cấc kết quà thử nghiệm ghi trọng phiếu này chỉ co giá trị đốị với mẫu thử nghiẹm/7ẹrf result(s) are validfor the submitted sample(s) onỉy.
3. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quà thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bắn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội/ 

The test report must not be reproduced wholly orpartly v/ithout the written approval o f Hanoi Center for Disease Control.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gừi mẫu/ Name o f sample(s) and customer are \vrịtten as customer 's request.
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày hẹn trả kết quả/

Do not accept the proposal in case there is no retained sample, or more than 05 days from the date on the appointmentfor Test-Result(s).
6. Phiếu kết quà nay được làm thành 02 bàn: 01 bản trà cho khách hàng; 01 bản lưú tại Khoa Xét Nghiệm, chân đoán hình ảnh, thăm dồ chức năng/

This test result isprinted in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department o f Imaging, Diagnostics and Testing.
7. (**) Là chi tiêu gửi nhà thầu phụ/._________________________________________________________________________________________________

BM.QT.KXN.7.8.01 Lần ban hành/Version number. 3.0 Trang!Page\ 1/1
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SỐ/No.: 22.07.22.643

1. Tên mẫu:
Name o f sample
2. Tên/địa chỉ khách hàng: 
Name/Address o f customer
3. Mô tả mẫu:
Sample description
4. Ngày nhận mẫu:
Date of receiving sample
5. Người lấy/gửi mẫu:
Sample taking
6. Ngày thực hiện thử nghiệm: 
The dates of testing activities
7. Kết quả thừ nghiệm:
Test results

Nước đã qua xử lý

Nhà máy nước Giang Cao
xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Trong chai nhựa 2 chai X 500mL (không lưu mẫu sau xét nghiệm)

22/07/2022

Khách hàng tự gửi mẫu
By customer
22/07/2022 - 25/07/2022

TT
No.

Tên chỉ tiêu
Characteristic

Phưong pháp thử
Test method

Đon vị
Unit

Kết quả 
Result

Giói hạn tối đa cho 
phép

Regular linút 
ỌCVN 01-1:2018/BYT

1 Coliíòrms * TCVN 6187-1:2019 CFU/100mL 0 <3

2 E scherichia coli * TCVN 6187-1:2019 CFU/100mL 0 <1

8. Nhận xét:
Remarks

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

ThS. Nguyễn Thành Đông

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẢN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM DÒ CHỨC NĂNG

DEPARTMENT OFIMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thi Kiều Anh

1 .(*) là chi tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Charactẹristic recognized by ISO/IEC17025
2.C ác  kể t quà th ử  ngh iệm  ghi trong  p h iêu  này  ch ỉ có  g iá  trị đô i vớ i m âu  thử  n gh iệm /7ẹsr result(s) a re  v a lid /o r  the su b m itted  sam ple(s) only. ,
3 .Không được trích dẫn mọt phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng vãn bắn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội/

The test report must not be reproduced whollỵ orpartly without the written approval o f Hanoi Center for Disease Control.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu càu của nơi gửi mẫu/ Name ofsample(s) and customer are Víritten as customer’s request.
5. Quy chuân kỹ thuật được áp theo yêu cầu cùa khách hàng / Technical regulation is appỊied according to cụstomer's requests.
6. Không nhận khiếu nại trong trường họp không có mâu lưu hoặc hêt thời hạn 05 ngày kê từ ngày hẹn trả kêt quà/

Do not accept the proposal in case there is noretained sampie, or more than 05 daýs from the date on the ạppointment for Test-Result(s).
7. Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bàn trà cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chân đoán hình ảnh, thăm dò chức năng/

This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department o f Imaging, Diagnostics and Testing.

BM.QT.KXN.7.8.02 Lần ban hành/ Version number: 3.1 Trang/Page'. 1/1
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Số/No.: 22.07.22.661
1 .Tên mẫuIName o f sample
2. Tên/địa chi khách hàng 

Name/Address o f customer
3. Mô tả mẫu/iSample description
4. Ngày nhận mẫu/ Date ofreceiving sample
5. Người lấy/gửi mẫu/ Thepersonnel 
perýorming/sending sample(s) 
ó.Ngày thực hiện thử nghiệm/77ze dates 
o f testing activities 
7.Ket quả thử nghiệm/7esT results

TT
No.

Tên chỉ tiêu 
Characteristỉc

Phương pháp thử
Test method

Đơn vị
Unỉt

Kết quả 
Result

Giói hạn cho phép 
Regular lỉmit 

QCVN
01-1Ĩ2018/BYT

1 Màu sắc TCVN 6185:2015 TCU <5 <15
2 Mùi, vị Cảm quan /Sensory Không mùi Không có mùi, vị lạ

3 Độ đục Orbeco- TB300IR 
Turbidimeter (NTU) <0,5 <2

4 pH(*) TCVN 6492:2011 7,4 6,0 -  8,5
5 Clor dư tự do TCVN 6225:2011 mg/L 0,4 0,2-1,0
6 Arsenic (As) TCVN 6626:2000 mg/L 0,005 <0,01

Nước đã qua xử lý
Nhà máy nước Giang Cao - Ngoại mạng
xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Trong chai nhựa 2 chai X 500mL (không lưu mẫu sau xét nghiệm)
22/07/2022
Khách hàng tự gửi mẫu/By customer 

22/07 - 29/07/2022

PHÓNG KIÊM NGHIỆM
LABORATORY

Hà Nội, 29 thảng 07 năm 2022/
KHOA XÉT NGHIỆM

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM Ĩ)Ò CHỨC NĂNG

Cn. Trần Văn An

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Thị Kỉều Anh

1. (*) là chỉ tiêu được còng nhận ISO/IEC 17025/ (*) Charactẹristic recognized by ISO/IEC 17025
2. Cắc kết quả thử nghiệtn ghi trọng phiếu này chì có giá trị đốị với mẫu thử nghiẹm/7ẹ.ư result(s) are validfor the submitted sample(s) only.
3. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bàng văn bấn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội/ 

The test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval o f Hanoi Center for Disease Control.
4. Tên mâu, tên khách hàng được ghi theo yêu câu của nơi gửi mẫu/ Name o f sample(s) and customer are wrịtten as customer 's request.
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày hẹn trà kết quả/

Donot accept the proposal in case there is no retained sample, or more than 05 days from the date on the appointment fo r Test-Result(s).
6. Phiếu kết quả nấy được làm thành 02 bản: 01 bàn trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chan đoán hình ảnh, thăm dồ chức năng/

This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department o f Imaging, Diagnostics and Testing.
7. (**) Là chi tiêu gửi nhà thầu phụ/,_________________________________________________________________________________________________

BM.QT.KXN.7.8.01 Lần ban hành/Version number: 3.0 Trang/Pứge: 1/1
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TESTREPORT

Số/No.: 22.07.22.661

1. Tên mẫu:
Name of sample
2. Tên/địa chỉ khách hàng: 
Name/Address o f customer
3. Mô tả mẫu:
Sample description
4. Ngày nhận mẫu:
Date of receiving sample
5. Người lấy/gửi mẫu:
Sample taking
6. Ngày thực hiện thử nghiệm: 
The dates o f testing activities
7. Kết quà thử nghiệm:
Test results

Nước đã qua xử lý

Nhà máy nước Giang Cao - Ngoại mạng
xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Trong chai nhựa 2 chai X 500mL (không lưu mẫu sau xét nghiệm)

22/07/2022

Khách hàng tự gửi mẫu
By customer
22/07/2022 - 25/07/2022

TT
No.

Tên chỉ tiêu
Characteristic

Phưong pháp thử
Test method

Đơn vị
Unit

Kết quả 
Result

Giói hạn tối đa cho 
phép

Regular linủt 
ỌCVN 01-1:2018/BYT

1 Coliíòrms * TCVN 6187-1:2019 CFU/100mL 0 <3

2 Escherichia coli * TCVN 6187-1:2019 CFU/100mL 0 <1

8. Nhận xét:
Remarks

PHÒNG KIẺM NGHIỆM
LABORATORY

ThS. Nguyễn Thành Đông

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM DÒ CHỨC NĂNG 

DEPARTMENT OFIMAGING, DIAGNOST1CS AND TESTING

Bs. NguyỊn Mạnh Hùng

noi, July 25, 2022 
ĐỐC

PHÓ GIÁM Đốc 
Nguyễn Thị Kiều Anh

1 .(*) là chi tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Charactẹristic recognhed by 1SO/IEC17025
2 C ắc k é t q u à  thử  n gh iệm  ghi trong  p h iếu  n ày  chì co g iá  tri đốị vớ i m ẫu thử n g h iẹm /7 ẹst result(s) are \a l id fo r  the su b m itted  sam ple(s) onty. ,
3. Khong được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ỷ bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phô Hà Nội/

The test report must not be reproduced whollỵ or părtly without the written appróvaì o f Hanoi Center/or Disease Control.
4. Tên mẫu, ten khách hàng được ghi theọyêu càu cùa nới gửi mẫu/ Name o f sâmple(s) and customer are Miritten as customer ’s request.
5. Quy chuẩn kỹ thuật được áp theo yêu cầu cùa khách hàng / Technical regulation is appỊied according to customer ’s requests. 
ó.Khong nhận khiếú nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày hẹn trả kết quả/

Do not accept the proposal in case there is no retained sample, or more than 05 daysýrom the date on the ạppoỉntment for Test-Resuỉt(s).
7 Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản ti à cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chân đoán hỉnh ảnh, thăm đò chức năng/

This tèst result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department ofImaging, Diagnostics and Testing.

BM.QT.KXN.7.8.02 Lần ban hành/ Version number. 3.1 Trang/Pứge: 1/1


