
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: 1992/TB-TTKSBT 
          Quảng Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

V/v xin báo giá may quần áo bảo hộ lao động cho cán bộ viên chức và người 

lao động năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

 

Thực hiện chế độ trang bị bảo hộ lao động hàng năm cho cán bộ viên chức 
và người lao động tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Biên bản họp hội đồng khoa học về việc: Xem xét đề xuất thực hiện 
chế độ trang bị bảo hộ lao động hàng năm cho cán bộ viên chức và người lao động 
tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh ngày 19 tháng 10 năm 2021. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị Bộ phận 
CNTT - Sở Y tế đăng tải các thông tin về nhu cầu mua sắm của đơn vị trên cổng 
thông tin Sở Y tế, Bộ phận CNTT – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đăng tải 
các thông tin về nhu cầu mua sắm trên cổng thông tin của đơn vị, như sau: 

Nội dung đăng tải: Theo phụ lục 01 gửi kèm. 

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp các thông tin, 

báo giá (theo biểu mẫu phụ lục 02) về cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh địa chỉ email: vanthucdcquangninh@gmail.com, và bản giấy do đại 

diện hợp pháp của Công ty có ký và đóng dấu chuyển phát về địa chỉ: Phòng Tổ 

chức hành chính 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 trước ngày 

29/10/2021. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận:   
- CNTT Sở Y tế; 

- CNTT TTKSBT tỉnh;                                     

- Lưu: VT, TCKT, KD. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ninh Văn Chủ 



Phụ lục 01 

 (Kèm theo Công văn số 1992/TB-TTKSBT ngày 22/10/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng 

1 
Trang phục bác sỹ, dược sỹ ( 

Quần, áo, mũ, khẩu trang) 

1. Áo  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: mùa hè thu vải kate ford - mùa đông xuân vải kaki chun 

TCM  

Thành phần nguyên liệu của vải kate ford: polyeste; (65.6 ± 1.0)%, 

Bông: (34.4±1.0)%. 

Thành phần vải kaki chun TCM: Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. Spandex: (2.6± 1.0)%. 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ quan. 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: theo chất liệu của áo 

May theo số đo yêu cầu 

Kiểu dáng: Theo quy định. 

3. Mũ + khẩu trang 

Màu sắc: Theo màu sắc của áo 

- Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

Bộ 127 

2 
Trang phục điều dưỡng ( 

Quần, áo, mũ, khẩu trang) 

1. Áo  

- Màu sắc : Màu trắng 

- Chất liệu: mùa hè thu vải kate ford - mùa đông xuân vải kaki chun 

TCM 

Thành phần nguyên liệu của vải kate ford: polyeste; (65.6 ± 1.0)%, 

Bông: (34.4±1.0)%. Kiểu dệt:  

Thành phần vải kaki chun TCM: Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. Spandex: ( 2.6± 1.0)%. 

- May theo số đo yêu cầu 

Bộ 58 



 3 

STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ quan. 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: Theo chất liệu vải áo 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định. 

3. Mũ + khẩu trang 

- Màu sắc : Theo màu sắc của áo 

- Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

3 

Trang phục kỹ thuật viên, cử 

nhân, kỹ sư và các chức danh 

khác làm việc chuyên môn tại 

các khoa, phòng ( Quần, áo, 

mũ, khẩu trang) 

1. Áo  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: mùa hè thu vải kate ford - mùa đông xuân vải kaki chun 

TCM Thành phần nguyên liệu của vải kate ford: polyeste; (65.6 ± 

1.0)%, Bông: (34.4±1.0)%.  

Thành phần vải kaki chun TCM: Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. Spandex: ( 2.6± 1.0)%.. 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ quan. 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: theo chất liệu của áo 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định 

3. Mũ + khẩu trang 

- Màu sắc: Theo màu sắc của áo 

- Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

Bộ 58 

4 
Trang phục hộ lý ( Quần, áo, 

mũ, khẩu trang) 

1.Áo  

- Màu sắc: Màu xanh 

- Chất liệu: mùa hè thu vải kate ford - mùa đông xuân vải kaki chun 

TCM 

Thành phần nguyên liệu của vải kate ford: polyeste; (65.6 ± 1.0)%. 

Bộ 4 



 4 

STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng 

Thành phần vải kaki chun TCM: Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. Spandex: ( 2.6± 1.0)%. 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ quan. 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Chất liệu: theo chất liệu của áo 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định. 

 3. Mũ + khẩu trang 

Màu sắc : Theo màu sắc của áo 

- Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

5 

 Trang phục của nhân viên 

nam, nữ  đi quan trắc môi 

trường 

(Quần, áo) 

- Màu sắc: Áo màu xanh , quần màu tím than. 

- Chất liệu: Áo vải Áo vải sợ tre - Bambo Ý, quần vải Cashmere Wool 

and silk England chun. 

Thành phần vải Sợi tre chun -Bamboo: polyeste:( 45.3 ± 2.0)%, Visco: 

(52.4 ± 2.0)%, spandex: (2.3 ± 1.0)%.  

Thành phần vải Cashmere Wool and silk England : Polyeste: (69.4 ± 

2.0). Visco: (27.6± 2.0)%. spandex: ( 3.0 ± 1.0)%  

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ quan. 

Bộ 49 

6 

Trang phục của nhân viên 

hành chính, thu ngân và nhân 

viên văn phòng … 

- Màu sắc: Áo màu trắng hoặc sáng màu , quần màu đen. 

- Chất liệu: Áo vải Áo vải sợ tre - Bambo Ý, quần vải Cashmere Wool 

and silk England chun. 

Thành phần vải Sợi tre chun -Bamboo: polyeste:( 45.3 ± 2.0)%, Visco: 

(52.4 ± 2.0)%, spandex: (2.3 ± 1.0)%.  

Thành phần vải Cashmere Wool and silk England : Polyeste: (69.4 ± 

2.0). Visco: (27.6± 2.0)%. spandex: ( 3.0 ± 1.0)%  

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: 

+ Theo quy định, có in logo cơ quan. 

Bộ 102 



 5 

STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng 

7 Trang phục nhân viên bảo vệ 

- Màu sắc: Áo màu xanh, quần màu tím than. 

- Chất liệu: Áo vải kaki păngrim HQ, quần vải kaki chun TCM 

Thành phần nguyên liệu của vải kaki păngrim HQ: polyeste; (64,7 ± 

1.0)%, Bông: (35,3±1.0.  

Thành phần vải kaki chun TCM: Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. Spandex:( 2.6± 1.0)%.  

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ quan. 

Bộ 16 

8 
Trang phục bảo hộ cho nhân 

viên đi phun diệt 

- Màu sắc: Áo và quần màu ghi sáng 

- Chất liệu: Vải kaki păngrim HQ 

Thành phần nguyên liệu của vải kaki păngrim HQ: polyeste; (64,7 ± 

1.0)%, Bông: (35,3±1.0)%. Kiểu dệt: vân chéo 2/1.  

Thành phần vải kaki chun TCM: Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. Spandex: ( 2.6± 1.0)%.  

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: 

Theo quy định, có in logo cơ quan. 

Bộ 6 
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Phụ lục 2 

Báo giá hàng hóa (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

(Kèm theo Công văn số 1992 /TTKSBT-KD ngày 22/10/2021 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

Tên nhà thầu: Công ty …...............................................................     

Địa chỉ liên hệ:…...........................................................................     

Điện thoại: ….................................................................................    

Email: …......................................................................................... 

Ngày báo giá: …………………………………………………….  

Hiệu lực của báo giá: ……………………………………………. 
BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

 

 

Stt 

  

Tên hàng hóa 

  

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuât 

  

Hãng sản xuất 

/nước sản xuất 

  

ĐVT 

  

Số 

lượng 

Đơn giá 

có VAT 

  

Thành 

tiền 

Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất Ghi chú 

Giá trúng 

thầu 

Số QĐ 

phê duyệt 

trúng thầu 

Ngày QĐ phê 

duyệt trúng 

thầu 

Đơn vị ra 

Quyết định 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1                    

2                    

 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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