
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

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

 
Số: 238/TTKSBT-KD Quảng Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2021 

Về việc xin thông tin báo giá dung dịch khử 
nhiễm phòng xét nghiệm sinh học phân tử 

 

 
           Kính gửi: Các công ty Kinh doanh hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm 

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

ty bản chào giá dung dịch khử nhiễm phòng xét nghiệm sinh học phân tử.  

Cụ thể như sau: 

1.Tên : Dung dịch khử nhiễm 

2.Tiêu chuẩn kỹ thuật tham khảo: Cặp dung dịch chứa các thành phần có khả 

năng phân giải ARN/AND nhiễm từ tất cả các bề mặt. Được dùng để chống nhiễm AND 

trong phản ứng PCR 

3. Đơn vị tính:  Hộp (2lọ x250ml) 

4: Số lượng: 20 

Thời hạn tiếp nhận báo giá, thông tin hàng hóa trước: 15 giờ 00 phút ngày 

23/02/2021; 

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

khoaduoccdcqn@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp và 

gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Dược – Vacxin & VTYT – Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông – Phường 

Bạch Đằng – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh). 

Mọi chi tiết xin liên hệ: DS Nguyễn Thị Oanh 0983735876 

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, TCKT. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 
     
 
 
 

            
          Ninh Văn Chủ 
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