
 

 

                       SỞ Y TẾ PHÚ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KSBT 
V/v đề nghị báo giá hóa chất 

 phòng, chống SXH Dengue năm 2021 

            Phú Yên, ngày     tháng  11 năm 2021 
 

 

   

 

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 

 
 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng hóa chất phòng, chống SXH Dengue 

 

Thực hiện theo Kế hoạch số 32/KH-KSBT ngày 09 tháng 4 năm 2021 về việc 

phòng, chống sốt xuất huyết Dengue năm 2021 tỉnh Phú Yên; 

Để đáp ứng công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Phú Yên. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị các tổ chức, cá 

nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá mặt hàng hóa 

chất phòng, chống SXH Dengue có khả năng cung ứng cho Trung tâm. Cụ thể như 

sau: 

1. Danh mục hàng hoá: Hoá chất Permethrine 50 EC. Số lượng: 190 lit  

2. Các nhà cung cấp gửi Báo giá gồm các nội dung: 

- Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật, phân nhóm, xuất xứ của hàng hóa 

và giá chào (Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực 

hiện gói thầu: chi phí vận chuyển tại địa điểm bên mua và các chi phí khác có liên 

quan) 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa, hiệu lực của bảng chào giá. 

           + Thời gian cung cấp thông tin: Từ ngày 15/11/2021 đến khi có thư mời mới. 

 + Địa điểm gửi thông tin: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên. 

+ Địa chỉ: 01 Lý Thái Tổ, phường 6, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

           + Hình thức gửi thông tin: Bằng đường bưu điện, gửi trực tiếp hoặc qua địa 

chỉ mail của khoa Dược-VTYT: khoaduoccdcpy@gmail.com 

            + Địa chỉ nhận: Khoa Dược-VTYT thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú 

Yên. 

Để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có thể lựa chọn những hóa chất phòng, chống 

dịch SXH Dengue phù hợp với điều kiện phục vụ phòng chống dịch của đơn vị, rất mong sự 

quan tâm của tất cả các đơn vị cung cấp và nhà sản xuất hóa chất phòng, chống sốt xuất huyết 

Dengue trên toàn quốc. 

                                     
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ TTKSBT; 

- Lưu: VT, P.TC-KT, Khoa Dược-VTYT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Duy Thuần 
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