
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1996/TB-TTKSBT 
V/v mời chào giá in sách ảnh về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 

 Quảng Ninh, ngày 22 tháng 09 năm 2022 

 

           Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ in tài liệu 

 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu in sách ảnh về quá trình 

phòng, chống dịch COVID-19 với thông tin và số lượng cụ thể như sau: 

 

Stt Tên hàng hóa, chủng loại Đvt Số lượng Ghi chú 

1 

In sách ảnh phòng,chống dịch bệnh 

COVID-19 

300 trang cả bìa  Kích thước: 

26.5x26.5cm 

Chất liệu : bìa giấy C250, Ruột giấy 

C120,in 4 màu, 2 mặt, cán mờ, gia công 

keo gáy thành phẩm quyển 

Cuốn 200  

2 Thiết kế , dàn trang, chỉnh sửa     

3 Túi đựng sách Túi 200  

 

Thời hạn tiếp nhận báo giá trước: 15 giờ 00 phút ngày 27/09/2022 ; 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan về địa chỉ email: ttgdskcdcqn@gmail.com, 

đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp 

nhận: Khoa Truyền thông và Giáo dục sức khỏe – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng 

Ninh 

Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông – Phường Bạch Đằng – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng 

Ninh. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Đỗ Thái Hoàn; Số điện thoại:  0945.722.688 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi thông 

tin từ các đơn vị cung cấp 

           Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

              Vũ Quyết Thắng 
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