
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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          Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v xin báo giá dịch vụ: Mua sữa độc hại và May quần áo bảo hộ lao động 

cho cán bộ viên chức và người lao động năm 2022  

của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới quý 

công ty danh mục mua sắm quần áo bảo hộ, sữa chi trả phụ cấp độc hại bằng 

hiện vật cho cán bộ nhân viên năm 2022 để xin thông tin và báo giá (phụ lục 

kèm theo) 

Thời hạn tiếp nhận báo giá, thông tin hàng hóa: trước 14h00 ngày 

30/3/2022. 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá và thông tin hàng hóa gửi bản scan về địa chỉ 

email: khoaduoccdcqn@gmail.com, đồng thời bản giấy được ký và đóng dấu 

hợp pháp và gửi qua đường công văn về địa chỉ: Khoa dược – Vacxin & VTYT 

– Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh, địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông – 

phường Bạch Đằng – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ds Nguyễn Thị Oanh 

Số điện thoại: 02033.816.327 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản 

hồi thông tin từ các đơn vị cung cấp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KD 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ninh Văn Chủ 

 

mailto:khoaduoccdcqn@gmail.com


PHỤ LỤC 1 

Mua sắm quần áo bảo hộ; Mua sữa chi trả phụ cấp độc hại bằng hiện vật cho cán 

bộ nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh năm 2022 

(Kèm theo công văn số: 635/TB-TTKSBT ngày 24 tháng 3 năm 2022) 

 

STT Tên hàng hóa 

 

Xuất xứ Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

I May quần áo bảo hộ 

1 

Trang phục 

bác sỹ, dược sỹ 

( Quần, áo, 

mũ, khẩu 

trang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việt nam 

1. Áo  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: mùa hè thu vải kate ford - 

mùa đông xuân vải kaki chun TCM  

Thành phần nguyên liệu của vải kate 

ford: polyeste; (65.6 ± 1.0)%, Bông: 

(34.4±1.0)%. 

Thành phần vải kaki chun TCM: 

Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. 

Spandex: (2.6± 1.0)%. 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ 

quan. 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: theo chất liệu của áo 

May theo số đo yêu cầu 

Kiểu dáng: Theo quy định. 

3. Mũ + khẩu trang 

Màu sắc: Theo màu sắc của áo 

- Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

Bộ 132 

2 

Trang phục 

điều dưỡng ( 

Quần, áo, mũ, 

khẩu trang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việt nam 

1. Áo  

- Màu sắc : Màu trắng 

- Chất liệu: mùa hè thu vải kate ford - 

mùa đông xuân vải kaki chun TCM 

Thành phần nguyên liệu của vải kate 

ford: polyeste; (65.6 ± 1.0)%, Bông: 

(34.4±1.0)%. Kiểu dệt:  

Thành phần vải kaki chun TCM: 

Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. 

Spandex: ( 2.6± 1.0)%. 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ 

quan. 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: Theo chất liệu vải áo 

Bộ 56 



STT Tên hàng hóa 

 

Xuất xứ Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định. 

3. Mũ + khẩu trang 

- Màu sắc : Theo màu sắc của áo 

- Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

3 

Trang phục kỹ 

thuật viên, cử 

nhân, kỹ sư và 

các chức danh 

khác làm việc 

chuyên môn tại 

các khoa, 

phòng ( Quần, 

áo, mũ, khẩu 

trang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việt nam 

1. Áo  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: mùa hè thu vải kate ford - 

mùa đông xuân vải kaki chun TCM 

Thành phần nguyên liệu của vải kate 

ford: polyeste; (65.6 ± 1.0)%, Bông: 

(34.4±1.0)%.  

Thành phần vải kaki chun TCM: 

Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. 

Spandex: ( 2.6± 1.0)%.. 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ 

quan. 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: theo chất liệu của áo 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định 

3. Mũ + khẩu trang 

- Màu sắc: Theo màu sắc của áo 

- Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

Bộ 62 

4 

Trang phục hộ 

lý ( Quần, áo, 

mũ, khẩu 

trang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việt nam 

1.Áo  

- Màu sắc: Màu xanh 

- Chất liệu: mùa hè thu vải kate ford - 

mùa đông xuân vải kaki chun TCM 

Thành phần nguyên liệu của vải kate 

ford: polyeste; (65.6 ± 1.0)%. 

Thành phần vải kaki chun TCM: 

Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. 

Spandex: ( 2.6± 1.0)%. 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ 

quan. 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Chất liệu: theo chất liệu của áo 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định. 

 3. Mũ + khẩu trang 

Bộ 4 



STT Tên hàng hóa 

 

Xuất xứ Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

Màu sắc : Theo màu sắc của áo 

- Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

5 

 Trang phục 

của nhân viên 

nam, nữ  đi 

quan trắc môi 

trường 

(Quần, áo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việt nam 

- Màu sắc: Áo màu xanh , quần màu tím 

than. 

- Chất liệu: Áo vải Áo vải sợ tre - Bambo 

Ý, quần vải Cashmere Wool and silk 

England chun. 

Thành phần vải Sợi tre chun -Bamboo: 

polyeste:( 45.3 ± 2.0)%, Visco: (52.4 ± 

2.0)%, spandex: (2.3 ± 1.0)%.  

Thành phần vải Cashmere Wool and silk 

England : Polyeste: (69.4 ± 2.0). Visco: 

(27.6± 2.0)%. spandex: ( 3.0 ± 1.0)%  

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng:  

+Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, kiểu dài 

tay hoặc ngắn tay cho mùa hè có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, phía trên khuy cài 

có in logo trung tâm. 

+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 

1 túi sau, cạp trong có lót cạp chống 

trượt. 

Có in logo cơ quan. 

Bộ 52 

6 

Trang phục 

của nhân viên 

hành chính, 

thu ngân và 

nhân viên văn 

phòng … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việt nam 

- Màu sắc: Áo màu trắng hoặc sáng màu , 

quần màu đen hoặc Jupe màu đen. 

- Chất liệu: Áo vải Áo vải sợ tre - Bambo 

Ý, quần vải Cashmere Wool and silk 

England chun. 

Thành phần vải Sợi tre chun -Bamboo: 

polyeste:( 45.3 ± 2.0)%, Visco: (52.4 ± 

2.0)%, spandex: (2.3 ± 1.0)%.  

Thành phần vải Cashmere Wool and silk 

England : Polyeste: (69.4 ± 2.0). Visco: 

(27.6± 2.0)%. spandex: ( 3.0 ± 1.0)%  

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: 

+Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, phía trên khuy cài có in logo 

trung tâm. 

+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau. 

+ Chân váy kiểu Jupe, tối thiểu dài ngang 

gối. 

Bộ 108 



STT Tên hàng hóa 

 

Xuất xứ Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

7 

Trang phục 

nhân viên bảo 

vệ 

 

 

 

 

 

Việt nam 

- Màu sắc: Áo màu xanh, quần màu tím 

than. 

- Chất liệu: Áo vải kaki păngrim HQ, 

quần vải kaki chun TCM 

Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; (64,7 ± 1.0)%, 

Bông: (35,3±1.0.  

Thành phần vải kaki chun TCM: 

Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. 

Spandex:( 2.6± 1.0)%.  

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ 

quan. 

Bộ 24 

8 

Trang phục 

bảo hộ cho 

nhân viên đi 

phun diệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việt nam 

- Màu sắc: Áo và quần màu ghi sáng 

- Chất liệu: Vải kaki păngrim HQ 

Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; (64,7 ± 1.0)%, 

Bông: (35,3±1.0)%. Kiểu dệt: vân chéo 

2/1.  

Thành phần vải kaki chun TCM: 

Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. 

Spandex: ( 2.6± 1.0)%.  

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: 

+Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, kiểu dài 

tay hoặc ngắn tay cho mùa hè có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, phía trên khuy cài 

có in logo trung tâm. 

+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 

1 túi sau, cạp trong có lót cạp chống 

trượt. 

 

Bộ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Mua sắm sữa phụ cấp độc hại 

1 
Sữa đặc ông 

Thọ đỏ 380g 

Việt 

Nam 

Thành phần: Sữa đặc có đường ông thọ đỏ 

380g. Thành phần đường 47.2%,  44.5% 

(nước, sữa bột, chất béo, whey bột, sữa 

tươi), dầu thực vật 8.2%, chất nhũ hóa, 

lactoza. 

Năng lượng 341,7kcal, chất đạm 4,8g, chất 

béo 11,3g, hydratcacbon 55,2g, calci 160 

mg. 

Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

và hạn dùng còn lại >=10 tháng kể từ khi 

hai bên giao nhận hàng. 

Hộp 21.456 
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