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CONG HOA XA HO!  CHU NGH1A VIT NAM 
VIN PASTEUR TP.HCM 

	
Dc lap - Tr do - Hnh phñc 

SAW/PAS-VT 	 TP. HCM, ngàyQ.9 thángLf nãm 2021 
Vê vic Báo giá djch vi Dào to 

KInhgüi. ........................................................................ 

CAn cir vào cong vAn s6 1020/PAS-VT ngày 17/03/2021 ve^ viêc báo giá djch vi,i 

dào tao khoá "Bi dirOrng nghip vii sir pham cho giáng viên Dai  h9c" dn nay dA h& thi 

gian nhn báo giá nhi.rng Vin Pasteur van chi.ra nhn di.rçic báo giá tir các dn vi. VI vy, 

Vin Pasteur TP. Ho Chi Minh mot In ncra kInh rnii các ccv quan d(vn vi quan tam có khã 

nAng cung cp djch vv nêu trên gui báo giá vd Vin Pasteur TP. H6 Chi Minh, dja chi: 167 

Pasteur, phixvng 8, qun 3, TP. HÔ Chi Minh, diên thoi: 08.382033 14, fax: 08.323 1419, 

th&i gian nhn báo giá truâc ngày 30/04/2017 (trong giv hành chinh) 

Vin Pasteur Thành ph HÔ Chi Minh d nghj Qu cong ty báo giá san phâm theo ni 
dung sau. 

I STT  I 	Ten hang hóa I 	DVT SL dr kin 
Bi diOng nghip vii su phm cho 30 hoc viên 

Giãng Viên Dai hoc) 

- Bang báo giá cO dOng mOe  (ban chinh) Co the^ hin ngày báo giá, ngày hiu hrc, thii 

gian thuc hin, diu kiin thanh toán. 

- Giá dA bao gm tht cã các chi phi: thud VAT va các chi phi khác 

- Th?vi gian gl'ri báo giá tr ngày 06/04/2021 den ngày 30/04/2021 

- Báo giá gâi v dja chi. Vin Pasteur Tp. HO6  Chi Minh 

167 Pasteur, Phu*ng Vö Thi Sáu, Q.3, Tp. Ho Chi Minh 

Tel: 028.3820634 

Trân trQng cam on J. 

No! nhin: 
- Nhtrtrên; 
- Vin trtthng (dé báo cáo) 
- KHTH (CNn') dê thi.rc hiên 
- Liru: VT, Vtti.r. 
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