
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1632/TB-KSBT An Giang, ngày 24 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Về việc Báo giá mua sinh phẩm - Hóa chất xét nghiệm 

         

Căn cứ Kế hoạch số 1577/KH-KSBT ngày 17/8/2022 của của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh về việc mua sinh phẩm xét nghiệm trong khi chờ đấu thầu năm 2022. 

Căn cứ đề nghị của Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh- Thăm dò chức năng 

về nhu cầu sử dụng hóa chất xét nghiệm năm 2022. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang thông báo đến các đơn vị có đủ 

năng lực đáp ứng theo danh mục hàng hóa sau đây vui lòng gửi bảng báo giá về Trung 

tâm, cụ thể như sau:  

STT Tên hàng hóa 
Quy cách, thông số 

kỹ thuật 

Xuất 

xứ 
ĐVT Số 

lượng 

Hạn sử 

dụng 

1 HDL-C 4x30 ml/ 2x20 ml 

Tây 

Ban 

Nha 

ml 160 >24 tháng 

2 GOT/AST 5x120 ml Ý  ml 600 >24 tháng 

3 GPT/ALT 5x120 ml Ý  ml 600 >24 tháng 

4 URE 5x120 ml Ý  ml 600 >24 tháng 

5 Acid Uric 5x120 ml Ý  ml 600 >24 tháng 

6 Albumin 4x125 ml Ý  ml 500 >24 tháng 

7 Quantinorm 10x5 ml Ý ml 20 >24 tháng 

8 Quantipath 10x5 ml Ý ml 20 >24 tháng 

9 Creatinin 4x125 ml Ý  ml 1000 >24 tháng 

10 Glucose  4x250 ml Ý  ml 1000 >24 tháng 

Giá các đơn vị nêu trong bảng báo giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận 

chuyển đến bên mua. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Khoa Dược - Vật tư Y tế, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh An Giang (số 28 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang), số điện thoại 02963.920006, Email: kduocvtytag@gmail.com.  

Hạn chót nhận bảng báo giá đến hết ngày 29/8/2022. 

Trân trọng cảm ơn./. 

  

Nơi nhận: 
- Các đơn vị báo giá; 

- BGĐ; 

- TTGDSK; 

- (Đăng tải  trang wed CDC); 

- Lưu: VT, Dược-VTYT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Quang Quốc Uy 

mailto:kduocvtytag@gmail.com

		2022-08-24T15:59:57+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<ttytdp@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




