
 

SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số: 273/TB-KSBT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

An Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc báo giá trọn gói in Bản tin Sức khỏe An Giang 
 

Căn cứ Kế hoạch số 2383/KH-KSBT ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang về việc xuất bản Bản tin Sức khỏe tỉnh An Giang 

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 Bản tin Sức khỏe An Giang vui lòng gửi 

bảng báo giá với nội dung và số lượng như sau: 

TT Tên hàng hóa Quy cách ĐVT Số lượng 

1 

Bản tin Sức khỏe 

An Giang 

Từ số 226 đến 236 

(Mỗi số 500 quyển) 

- Kích thước: khổ A4 

- Chất liệu: giấy Couche 120 g/m2. 

-  04 trang bìa in màu, cán bóng; tất 

cả các trang bên trong in trắng đen. 

- Thành phẩm: đóng cuốn 20 trang. 

Quyển 5.500 

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 giấy in trước 16h00 ngày 01 tháng 03 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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