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THÔNG BÁO  

Về việc báo giá vật tư phục vụ hoạt động phòng chống lao năm 2022 
            

 

Căn cứ Kế hoạch số 247/KSBT ngày 21/02/2022 của Khoa HIV/AIDS-Lao-Da 

liễu về việc mua cốc đờm, lam kính, hộp đựng tiêu bản phục vụ công tác khám, phát 

hiện và theo dõi bệnh nhân lao năm 2022; 

Căn cứ bảng đề nghị và cam kết sử dụng vật tư phục vụ hoạt động phòng chống 

lao năm 2022 của Khoa HIV/AIDS-Lao-Da liễu; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang thông báo đến Quý 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 
Mô tả hàng hóa ĐVT Số lượng Ghi chú 

01 Cốc đờm 

- Chất liệu: Nhựa PP có phẩm cấp 

y tế. 

- Màu sắc: Không màu, đảm bảo 

trong suốt để nhìn rõ bệnh phẩm 

bên trong. 

- Kích thước: 

Đường kính ngoài thân cốc: 

55mm±0.05 

Đường kính ngoài đáy cốc: 

46mm±0.05 

Chiều cao thân cốc: 34mm±0.05 

Đường kính ngoài nắp cốc: 

59mm±0.05 

Chiều cao nắp cốc: 8mm±0.05 

- Độ dày của nhựa: Độ dày thành 

cốc/thành nắp: 1mm±0.05 

Chiều dày gờ nắp: 1.5mm±0.05 

- Sản phẩm cốc đờm: 

+ Ren thân và nắp: có 02 vòng ren 

để đảm bảo độ kín khít và bền 

chặt khi vận chuyển và bảo quản 

đảm bảo không thấm nước ra 

ngoài. 

+ Nắp và thân cốc có nhám để ghi 

nhãn. 

+ Miệng và nắp cốc đờm không 

Cốc 30.000  



 

 

Stt 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa ĐVT Số lượng Ghi chú 

có vết gờ. 

02 

Lam kính 

(lam 

nhám) 

- 01 hộp gồm 72 lam; 

- Độ dày 1.0 - 1.2 mm; 

- Kích thước: 25.4 x 76.2 mm; 

Cái 43.200  

03 
Hộp đựng 

lam kính 

- Hộp nhựa, đựng được tiêu bản 

100 vị trí; 

- Đánh số vị trí từ 1 đến 100; 

- Kích thước 15 x 25 x 7 cm 

Hộp 50  

Thời gian nhận báo giá kể từ ngày thông báo đến hết ngày 08/9/2022 (giá chào 

trong bảng báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển giao hàng đến bên mua). 

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh An Giang (số 28 Nguyễn Du, P.Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An 

Giang), số điện thoại 02963.920.002, Email: kehoachnghiepvucdcag@gmail.com 

Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của                      

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang, địa chỉ: https://cdcangiang.vn. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị báo giá; 

- BGĐ; 

- Khoa/Phòng; 

- Đăng tải trang wed CDC; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Quốc Uy 
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