
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ  
 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ. 

             

 

Theo kế hoạch hoạt động năm 2022-2023, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương- Chương 

trình Tiêm chủng quốc gia có nhu cầu đóng gói, tiếp nhận và vận chuyển bằng đường hàng 

không các loại vac xin sử dụng trong chương trình tiêm chủng với nội dung yêu cầu tại Phụ lục 

kèm theo.  

 u  đơn vị có thể tìm hiểu thêm th ng tin tại văn ph ng Chương trình Tiêm chủng quốc 

gia ho c Ph ng  ành ch nh Vật tư - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương,  ố     c xanh,  à  ội,  

điện thoại  02    2    0  02             

Thời gian nhận báo giá  trước 17 giờ 00 ngày 08    2022 tại ph ng  ành ch nh Vật tư - 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số     c xanh,  à  ội  

Trân trọng cảm ơn  
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Nguyễn Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIỆ  VỆ  I   DỊC  TỄ TRU G ƯƠ G 

PHÒNG HÀNH CHÍNH – VẬT TƯ 

 

 

CỘ   HOÀ XÃ HỘI CHỦ   HĨA VIỆT  AM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022. 



 

 HỤ LỤC:  ỘI DU   YÊU CẦU 

 

I.  ội dung công việc: 

 1.  Tiếp nhận th ng tin hàng hóa từ đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

 2.  Đ t chuyến vận chuyển hàng kh ng  

3.  Th ng báo chuyến bay- giờ bay dự kiến cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và đơn 

vị nhận hàng  

4. Tiếp nhận, kiểm đếm hàng hóa nguyên kiện (vac xin được đóng gói trong hộp xốp 

cách nhiệt thành từng kiện) tại kho của đơn vị gửi hàng; bốc xếp hàng hóa lên x  tải 

chuyên dụng và vận chuyển đến sân bay nơi gửi hàng  

5. Tiếp nhận hàng hóa tại kho hàng sân bay nơi gửi đi, cân hàng, đưa hàng vào kiểm tra 

an ninh, xếp hàng hóa lên máy bay và vận chuyển đến sân bay nơi nhận hàng  

 6. Tiếp nhận hàng hóa tại kho hàng sân bay nơi nhận hàng  

 7. Vận chuyển hàng hóa về kho của đơn vị nhận hàng bằng x  tải chuyên dụng  

8. Bốc hàng hóa xuống x ; tiến hành kiểm đếm và bàn giao nguyên kiện cho đại diện đơn 

vị tiếp nhận hàng hóa. 

II. Quy cách hàng hóa:  

 Loại hàng  Vac xin đóng trong kiện hộp xốp cách nhiệt, có vỏ ngoài là carton  

Khối lượng trung bình   khoảng 20 kg kiện  (trong khoảng 18- 22 kg kiện)  

 Kích thước kiện  khoảng 705mm x 510mm x 465 mm. 

Trung bình mỗi đợt vận chuyển    00-120 kiện 

III. Các đơn vị gửi- nhận hàng hóa:  

TT Đơn vị gửi  ơi gửi Sân bay 

đi 

Sân bay 

đến 

Đơn vị nhận  ơi nhận Số 

kiện 

Khối lượng 

(kg) 

1 Viện Vệ sinh dịch tễ 

Trung ương 

Kho hàng:  ố     c 

xanh,  à nội  

Sân bay 

quốc tế 

 ội bài 

Sân bay 

quốc tế 

Tân 

 ơn 

 hất 

Viện Past ur Tp  ồ Ch  

Minh. 

Kho hàng  Kho lạnh C ng 

ty CP Dược mỹ phẩm 

May-  ố   0B2 đường B, 

Khu c ng nghiệp Cát Lái, 

Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

TP, Thủ Đức, TP CM   

1.400 28.000 

2 Viện Vệ sinh dịch tễ 

Trung ương 

Kho hàng:  ố     c 

xanh,  à nội  

Sân bay 

quốc tế 

 ội bài 

Sân bay 

quốc tế 

Cam 

Ranh 

Viện Past ur  ha trang 

Kho hàng  số  - 0 Trần 

Phú, TP Nha Trang.  

500 10.000 

3 Viện Vệ sinh dịch tễ 

Trung ương 

Kho hàng:  ố     c 

xanh,  à nội  

Sân bay 

quốc tế 

 ội bài 

Sân bay 

Ban Mê 

Thuột 

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây 

Nguyên. 

Kho hàng      Phạm 

 ùng, phường Tân An, 

Tp Bu n Ma Thuột, Đắk 

260 5.200 



Lắk  

4 Viện Vệ sinh dịch tễ 

Trung ương. 

Kho hàng  Kho lạnh 

C ng ty CP Dược mỹ 

phẩm May-  ố   0B2 

đường B, Khu c ng 

nghiệp Cát Lái, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, TP, Thủ 

Đức, TP CM   

Sân bay 

quốc tế 

Tân 

 ơn 

 hất 

Sân bay 

quốc tế 

 ội bài 

Viện Vệ sinh dịch tễ 

Trung ương 

Kho hàng   ố     c xanh, 

 à nội  

400 8.000 

 Tổng số (dự kiến)    2.560 51.200 

 

IV. Thời gian vận chuyển: 

 êu cầu  Thời gian từ khi bắt đầu nhận hàng tại nơi gửi đến khi giao hàng tại kho của nơi 

nhận  kh ng quá  2 tiếng  

V. Hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 0  tháng kể từ ngày 0     2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


