
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:  2711/TB-TTKSBT 
          Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

V/v xin báo giá xử lý rác thải y tế đã qua sử dụng 

 

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

công ty danh mục rác thải y tế đã qua sử dụng mà Trung tâm có nhu cầu tiêu hủy 

theo quy định trong năm 2022. (danh mục theo phụ lục I).  

Thời hạn tiếp nhận báo giá trước: 10 giờ 00 phút ngày 05/01/2022; Địa chỉ 

tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan (theo mẫu và nội dung theo phụ lục II) về địa chỉ 

email: vanthucdcquangninh@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng 

dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Phòng Tổ chức hành 

chính – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Số 651 Đường 

Lê Thánh Tông – Phường Bạch Đằng – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh). Mọi 

chi tiết xin liên hệ: Đ/c Ninh Văn Tường. Số điện thoại liên hệ: 02033 825 449. 

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

hồi thông tin từ các đơn vị cung cấp. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Ninh Văn Chủ 



Phụ lục 01 

 (Kèm theo Công văn số  2711/TB-TTKSBT ngày 31/12/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

STT Tên Chất Thải Đơn vị tính Ghi chú 

1 Chất thải lây nhiễm Kg  

2 Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại Kg  

3 Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ Kg  

4 Chất tẩy rửa thải có chứa thành phần nguy hại Kg  

5 Dược phẩm gây độc tế bào thải Kg  

6 Chất thải chứa bạc từ quá trình xử lý chất thải phim ảnh Kg  

7 Dược phẩm hết hạn sử dụng Kg  
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Phụ lục 2 

Báo giá hàng hóa (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

(Kèm theo Công văn số  2711/TB-TTKSBT ngày 31/12/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

Tên nhà thầu: Công ty …...............................................................     

Địa chỉ liên hệ:…...........................................................................     

Điện thoại: ….................................................................................    

Email: …......................................................................................... 

Ngày báo giá: …………………………………………………….  

Hiệu lực của báo giá: ……………………………………………. 
BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

 

 

Stt 

  

Tên hàng hóa 

  

ĐVT 

  
Số lượng 

Đơn giá có 

VAT 

  

Thành tiền 

Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất Ghi chú 

Giá trúng 

thầu 

Số QĐ 

phê duyệt 

trúng thầu 

Ngày QĐ phê 

duyệt trúng 

thầu 

Đơn vị ra 

Quyết định 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1                 

2                 

 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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