CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--***--

, ngày

tháng

năm 201

PHIẾU YÊU CẦU XÉT NGHIỆM ADN
Kính gửi:

Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền.

Chúng tôi có nguyện vọng xác định quan hệ huyết thống(1) (bố-con, anh-em ...)
............................................................................................ cho những người sau:
TT

Họ và tên

(Viết chữ in hoa)

Ngày
sinh

Giới
tính

Quan hệ
giả định

Loại
mẫu

Người cung cấp
mẫu

Họ tên người yêu cầu XN:. ………………………………………….; nam/nữ; Số CMT, HC:………………………..
Điện thoại/địa chỉ: ............................................; Thời gian xét nghiệm: …………………. làm việc
Quan hệ đặc biệt cần lưu ý: ……………………………; Quan hệ với người nghi vấn: ……………………......
Tôi yêu cầu xét nghiệm để: .……………………………………
Chúng tôi được biết, những thông tin cá nhân được Trung tâm cam kết giữ bí mật, vì vậy
kết quả xét nghiệm được trả trực tiếp cho người ký phiếu yêu cầu, không trả lời qua điện thoại.
Để dùng kết quả xét nghiệm như bằng chứng trước Tòa án, chúng tôi cần trình Tòa trước để Tòa
giám sát việc lấy mẫu.
Chúng tôi đảm bảo tính trung thực của mẫu, tự nguyện yêu cầu xét nghiệm và xin cam
đoan:

1. Không được yêu cầu sửa đổi bất cứ thông tin gì sau khi có kết quả xét nghiệm;
2. Không gây hậu quả xấu cho gia đình, sau khi biết kết quả xét nghiệm;
3. Không để người nhà, người quen đến phiền nhiễu, làm mất trật tự.
Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.
Người yêu cầu xét nghiệm
(ký và ghi rõ họ tên)

Cách nhận kết quả:
Tự đến lấy, gửi EMS, email, ủy quyền, hoặc qua ĐT với mật khẩu (dùng 1 lần trong 02 ngày đầu có kết quả):
…………………………………………………………………………..............

Phần ghi của Trung tâm: Mã số:.........................., Ngày nhận:.................... Ngày trả:.................
(1) - Mục này ghi sai thì kết quả xét nghiệm sẽ sai.

