
  
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TTYT HOÀI NHƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-TTYT 
 

Hoài Nhơn, ngày     tháng      năm 2021 

           
THÔNG BÁO  

Về việc mời báo giá vật tư lấy mẫu và môi trường vận chuyển bệnh phẩm SARS-
CoV-2 cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.                                 

 

 

Kính gửi:  Các công ty kinh doanh vật tư y tế, hoá chất y tế. 
 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn mời quý Công ty kinh doanh vật tư y tế, 

hoá chất y tế có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện cung cấp hàng hóa gửi báo 

giá vật tư lấy mẫu và môi trường vận chuyển bệnh phẩm SARS-CoV-2 phục vụ 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo phụ lục đính kèm) về Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài Nhơn theo địa chỉ: Khoa Dược – TTB-VTYT, Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn, địa chỉ: khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định. Báo giá có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (có thể gửi trước 

qua mail: duocttythn@gmail.com.)  

Điện thoại: 0256.3565.173. 
Thời hạn báo giá: 03 ngày kể từ ngày ra thông báo. 

Trân trọng cám ơn ./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo TTYT; 
-Trang TTĐT TTYT; 
- Lưu: VT, KD, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Trần Hữu Vinh 
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