
SỞ Y TẾ AN GIANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1708/TB-KSBT An Giang, ngày 8 tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Truyền thông phòng, chống đột quỵ trên đài Truyền hình An Giang năm 2022 

 

Kính gửi:  Đài Phát thanh Truyền hình An Giang 

(Địa chỉ: số 852, Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) 

 

Căn cứ Quyết định số: 1707/QĐ-KSBT ký ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu Truyền thông phòng, chống đột quỵ trên đài Truyền hình An Giang năm 2022. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xin trân trọng thông báo kết quả lựa chọn 

đến quý đơn vị chào giá, như sau:  

1. Thông tin về gói thầu: 

- Thông báo mời thầu: Số 1548/TB-KSBT ngày 12/8/2022 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh An Giang 

- Tên gói thầu: Truyền thông phòng, chống đột quỵ trên đài Truyền hình An 

Giang năm 2022 

- Giá gói thầu: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng). 

- Nguồn vốn: Truyền thông phòng, chống bệnh đột quỵ. 

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn: tháng 9 năm 2022. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang  

- Địa chỉ số 852, Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. 

- Giá trúng thầu: 85.000.000 đồng (Tám muơi lăm triệu đồng). 

(Giá trên bao gồm thuế VAT, chi phí thực hiện và phát sóng) 

- Danh mục hàng hoá, dịch vụ trúng thầu: Đúng với danh mục hàng hoá, dịch 

vụ theo Quyết định số 1707/QĐ-KSBT ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Giám đốc Trung 

Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 



- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực   

Mời Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh An Giang (28 Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) để nhận 

thông báo kết quả trúng thầu. 

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo này nếu Đài Phát thanh - 

Truyền hình An Giang không đến ký kết hợp đồng theo nguyên tắc hoặc không gửi 

văn bản chấp thuận ký kết hợp đồng thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang 

sẽ hủy kết quả./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- P.KHNV (2); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Quốc Uy 
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