
SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số: 253/TB-KSBT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

An Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
Về việc báo giá trọn gói in biểu mẫu, sổ dùng trong hệ thống Kiểm dịch y tế 

biên giới 6 tháng đầu năm 2023 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 237/KH-KSBT ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang về việc in biểu mẫu, sổ dùng trong hệ thống Kiểm 

dịch y tế biên giới 6 tháng đầu năm 2023. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang trân trọng thông báo đến quý đơn vị 

có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện việc in biểu mẫu, sổ dùng trong hệ thống Kiểm 

dịch y tế biên giới vui lòng gửi bảng báo giá về đơn vị với nội dung và số lượng như 

sau: Nội dung chi tiết xem phụ lục đính kèm. 

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 

02963.920002, Email: tomuasamcdcag@gmail.com. 

Hạn chót nhận bảng báo giá trước ngày 24 tháng 02 năm 2023. 

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị có nhu cầu báo giá; 

- Ban Giám đốc; 

- Cổng thông tin điện tử; 

 - Lưu: VT, Tổ mua sắm (3). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Quốc Uy 
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PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 253/TB-KSBT ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang) 

 

TT Mẫu số Tên hàng hóa Quy cách ĐVT Số lượng 

1 Mẫu số 04 

Giấy khai báo y tế hàng hóa và 

phương tiện vận tải (đối với đường bộ, 

đường sắt) 

- Kích thước: 210x297 mm 

- In màu 

- In 2 mặt 

- Giấy màu vàng 

Tờ 5.000 

2 Mẫu số 05 Giấy khai báo y tế hàng hải 

- Kích thước: 210x297 mm 

- In màu 

- In 2 mặt 

- Giấy màu vàng 

Bộ 4.000 

3 Mẫu số 09 

Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế 

hàng hóa, phương tiện vận tải đường 

bộ, đường sắt, đường hàng không 

1. Kích thước: 210x297 mm (không tính gáy 

quyển để đóng) 

2. Đóng quyển 

3. Mỗi quyễn: 50 số 

4. Mỗi số: 02 liên 

- Liên 1: in màu, giấy màu vàng; 

- Liên 2: in trắng đen, giấy trắng. 

5. Số giấy chứng nhận: (không đánh số)  

6. Hình thức bìa: 

- KDYT cửa khẩu Vĩnh Xương 

- Quyển số: ………. (không đánh số) 

- Từ số….. đến số….. (không đánh số)  

- Ký hiệu: 202…/TTKSBT-KDYT-VXb 

Quyển 04 
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TT Mẫu số Tên hàng hóa Quy cách ĐVT Số lượng 

4 Mẫu số 09 

Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế 

hàng hóa, phương tiện vận tải đường 

bộ, đường sắt, đường hàng không 

1. Kích thước: 210x297 mm (không tính gáy 

quyển để đóng) 

2. Đóng quyển 

3. Mỗi quyễn: 50 số 

4. Mỗi số: 02 liên 

- Liên 1: in màu, giấy màu vàng; 

- Liên 2: in trắng đen, giấy trắng. 

5. Số giấy chứng nhận: (không đánh số)   

6. Hình thức bìa: 

- KDYT cửa khẩu Tịnh Biên 

- Quyển số: …….. (không đánh số) 

- Từ số….. đến số…..: (không đánh số) 

- Ký hiệu: 202…./TTKSBT-KDYT-TB 

Quyển 75 

5 Mẫu số 09 

Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế 

hàng hóa, phương tiện vận tải đường 

bộ, đường sắt, đường hàng không 

1. Kích thước: 210x297 mm (không tính gáy 

quyển để đóng) 

2. Đóng quyển 

3. Mỗi quyễn: 50 số 

4. Mỗi số: 02 liên 

- Liên 1: in màu, giấy màu vàng; 

- Liên 2: in trắng đen, giấy trắng. 

5. Số giấy chứng nhận: (không đánh số)   

6. Hình thức bìa: 

- KDYT cửa khẩu Khánh Bình 

- Quyển số: ……. (không đánh số) 

- Từ số….. đến số….. (không đánh số) 

- Ký hiệu: 202…./TTKSBT-KDYT-KBb 

Quyển 75 
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TT Mẫu số Tên hàng hóa Quy cách ĐVT Số lượng 

6 Mẫu số 10 
Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế 

hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền 

1. Kích thước: 210x297 mm (không tính gáy 

quyển để đóng) 

2. Đóng quyển 

3. Mỗi quyễn: 50 số 

4. Mỗi số: 02 liên 

- Liên 1: in màu, giấy màu vàng; 

- Liên 2: in trắng đen, giấy trắng. 

5. Số giấy chứng nhận: (không đánh số)  

6. Hình thức bìa: 

- KDYT cửa khẩu Vĩnh Xương 

- Quyển số: ……… (không đánh số) 

- Từ số….. đến số….. (không đánh số) 

- Ký hiệu: 202…./TTKSBT-KDYT-VXt 

Quyển 30 

7 Mẫu số 10 
Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế 

hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền 

1. Kích thước: 210x297 mm (không tính gáy 

quyển để đóng) 

2. Đóng quyển 

3. Mỗi quyễn: 50 số 

4. Mỗi số: 02 liên 

- Liên 1: in màu, giấy màu vàng; 

- Liên 2: in trắng đen, giấy trắng. 

5. Số giấy chứng nhận: (không đánh số)  

6. Hình thức bìa: 

- KDYT cửa khẩu Khánh Bình 

- Quyển số: ….. (không đánh số) 

- Từ số….. đến số….. (không đánh số) 

- Ký hiệu: 202…./TTKSBT-KDYT-KBt 

Quyển 70 
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TT Mẫu số Tên hàng hóa Quy cách ĐVT Số lượng 

8 Mẫu số 10 
Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế 

hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền 

1. Kích thước: 210x297 mm (không tính gáy 

quyển để đóng) 

2. Đóng quyển 

3. Mỗi quyễn: 50 số 

4. Mỗi số: 02 liên 

- Liên 1: in màu, giấy màu vàng; 

- Liên 2: in trắng đen, giấy trắng. 

5. Số giấy chứng nhận: (không đánh số) 

6. Hình thức bìa: 

- KDYT cửa khẩu Vĩnh Hội Đông 

- Quyển số: ……. (không đánh số) 

- Từ số….. đến số….. (không đánh số) 

- Ký hiệu: 202…../TTKSBT-KDYT-VHĐ 

Quyển 45 

09 Mẫu số 10 
Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế 

hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền 

1. Kích thước: 210x297 mm (không tính gáy 

quyển để đóng) 

2. Đóng quyển 

3. Mỗi quyễn: 50 số 

4. Mỗi số: 02 liên 

- Liên 1: in màu, giấy màu vàng; 

- Liên 2: in trắng đen, giấy trắng. 

5. Số giấy chứng nhận: (không đánh số) 

6. Hình thức bìa: 

- KDYT cửa khẩu Bắc Đai 

- Quyển số: …… (không đánh số) 

- Từ số….. đến số….. (không đánh số) 

- Ký hiệu: 202…../TTKSBT-KDYT-BĐ 

Quyển 15 
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