
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số: 1795/TB-KSBT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2022  

 

THÔNG BÁO 

Về việc Báo giá trọn gói Hệ thống đo thân nhiệt bằng ảnh nhiệt hồng ngoại 

 

 

 Căn cứ Bản đề nghị mua hệ thống đo thân nhiệt bằng ảnh nhiệt hồng ngoại của 

Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế; 

Căn cứ nhu cầu cấp thiết trong việc trang bị hệ thống đo thân nhiệt bằng ảnh 

nhiệt hồng ngoại nhầm đảm bảo công tác sàng lọc phát hiện sớm các trường hợp nghi 

mắc trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn tiếp diễn và dịch bệnh mới nổi khác đang 

có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam như đậu mùa khỉ, cúm A... 

 Nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang thông báo đến quý đơn vị có 

đủ năng lực đáp ứng những dịch vụ sau đây vui lòng gửi bảng chào giá trọn gói hệ 

thống đo thân nhiệt bằng ảnh nhiệt hồng ngoại. Nội dung báo giá xin ghi rõ thông số 

kỹ thuật. Cụ thể như sau: (đính kèm Phụ lục). 

Bảng báo giá xin vui lòng gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang 

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

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, số điện thoại 

02963.920.002, Email: kehoachnghiepvucdcag@gmail.com 

Hạn chót nhận bảng báo giá trước 16 giờ 00, ngày 23/9/2022. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị báo giá; 

- Ban Giám đốc 

- Khoa/Phòng; 

- Đăng tải trên trang web CDC; 

- Lưu: VT, KHNV (3). 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Quốc Uy 

 

 
 



 

 

Phụ lục 

(Đính kèm Thông báo số: 1795/TB-KSBT, ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang) 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

HỆ THỐNG ĐO THÂN NHIỆT BẰNG ẢNH NHIỆT HỒNG NGOẠI 

 

Xuất sứ: Châu Âu hoặc G7 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE 

Hàng mới 100% 

Năm SX: 2022 

Cấu hình cung cấp: 

- 01 Camera kép chức năng chụp ảnh nhiệt hồng ngoại  

- 01 bộ chuẩn nhiệt Blackbody 

- Phần mềm chuyên dụng phân tích và giám sát thân nhiệt từ xa 

- Màn hình quan sát LED ≥ 27” 

- Máy vi tính phải đồng bộ và tương thích hệ thống (nhà thầu liệt kê cấu hình 

chi tiết) 

- Cáp tín hiệu video ≥ 20 mét 

- Xe đẩy đặt máy chuyên dụng  

- Sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt + Tiếng Anh) 

Tính năng kỹ thuật 

- Ứng dụng: thích hợp lắp đặt cho các trường học, sân bay, hải quan, bệnh viện, 

thư viện, trường đại học, ký túc xá, công ty, nhà máy, khu chung cư… 

-  Máy dò thân nhiệt là phương pháp tối ưu kiểm soát thân nhiệt cơ thể để phát 

hiện các trường hợp bị sốt, giúp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. 

- Ưu điểm: 

+ Giúp phát hiện sớm dịch bệnh 

+ Giúp các cơ quan báo cáo sớm dịch bệnh trong các tình huống khẩn cấp 

+ Giúp cơ quan y tế tư vấn điều trị sớm, kịp thời. 

+ Giúp cách ly bệnh nhân sớm. 

+ Giúp chặn đứng dịch bệnh hữu hiệu 

+ Giúp ngăn chặn dòng lây lan của dịch bệnh. 

Hệ thống phần mềm phân tích và quản lý kết quả 

-  Dễ sử dụng 

-  Xem kết qủa ngay tức thời (Real time) 

-  Chương trình quản lý thống nhất 

- Có thể kết nối qua các ứng dụng (App) 

- Có chế độ bảo mật thông tin cá nhân 

- Có chương trình quản lý sức khỏe 

- Có chương trình quản lý và báo cáo kết quả 

- Có báo động, quản lý việc báo động và cài đặt danh sách cần báo động 

- Có hệ thông quản lý thiết bị, quản lý việc cài đặt. 



 

 

- Chức năng nhận diện gương mặt: Giúp chuyên viên nghiên cứu sâu, giúp đánh 

giá nhanh các tình trang sức khỏe bất thường do bị sốt. 

- Phương pháp đo nhiệt độ cơ thể tối ưu nhất: Không tiếp xúc trực tiếp với 

người đo, thực hiện việc sàng lọc nhanh một nhóm người trong một thời gian ngắn. 

- Phần mềm phân tích dữ liệu lớn: Phân tích về dữ liệu sức khỏe, báo cáo và 

tường thuật mang tính thống kê, phân tích xu hướng dịch bệnh… 

- Kiểm tra sàng lọc nhanh về thân nhiệt: có thể đo và phát hiện ≥ 8 mục tiêu 

cùng lúc 

- Quản lý tài liệu lưu trữ: quản lý dữ liệu, xuất/nhập dữ liệu, phân tích và nghiên 

cứu dữ liệu thông qua các thuật toán, cập nhập thường xuyên cho thư viện lưu trữ ảnh 

gương mặt. 

- Lưu trữ thông tin về quản lý sức khỏe: dữ liệu về nhiệt độ, dữ liệu về cấu trúc, 

dữ liệu về sức khỏe và các lời khuyên… 

- Báo cáo thống kê dữ liệu: Báo cáo, phân tích và thống kê theo tuổi, giới tính, 

thời gian, phân loại bệnh, phân loại về địa điểm. 

- Kết nối các ứng dụng di động: giúp kiểm tra thông tin ngay tức thời (Real-

time), thống kê dữ liệu về sức khỏe, nhận kết quả tường thuật. 

- Giúp cảnh báo và quản lý có hiệu quả: Công nghệ thông minh nhận diện 

khuôn mặt kết hợp đo thân nhiệt, cung cấp vị trí của mục tiêu khi phát hiện báo động 

quá nhiệt, giải quyết vấn đề khi thông tin mục tiêu quá nhiệt không được xác nhận 

ngay lập tức, đồng thời máy ảnh cung cấp tài liệu giám sát thêm và gửi các báo cáo 

thêm.  

- Có báo động về âm thanh 

- Hệ thống quản lý: giám sát trạng thái hệ thống, cấu hình hệ thống, nhật ký 

hoạt động, nhật ký bất thường. 
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