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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
VIN PASTEUR TP. HCM 

	
Dc1ãp-Ttrdo-HanhphIic 

So: S--  /PAS-TTDT 
	

TP. H Chi Minh, ngày A tháng 01 nám 2021 
Ve vic báo giá djch vii 

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

Vin Pasteur Thành phO^ Ho^ Chi Minh dang có nhu cu v8 djch vii cho vic t6 chüc 
thão lun nhóm ye ni dung "Dánh giá dáp rngvii djch và xây dirng giâi pháp di.r phông 
bnh viêm dithng ho hap cap do Covid-19 tai  mien Nam, mien Trung và Tây Nguyen" vào 
ngày 21-22/01/2021 tai Hi An, dê nghj Qu Cong ty quan tam cung cap báo giá djch vii 
hi tnrmg cho vic to chüc trén theo ni dung sau: 

511 Ni dung Din giãi so 
hrqng  

So buii 

1 Hi tnthng Phông hçp dü cho ti thiu 20 nguii, 1 2 
bao gôm: bang chào don, am thanh, ánh (Sang ngày 21 & 
sang, bàn ghê, micro, giài khát gita gib, sang ngày 
và phOng h9p dam bâo rng, thoáng 22/01/2021) 
trong vic sap xêp bàn ghê giãn each  

- Bang báo giá có dóng mc (bàn chInh) và có th hin dy dü ngày báo giá, ngày 
hiu hrc, diêu kin thanh toán; 

- Giá cung cp djch vii dã bao gm t.t cã các chi phi: thue^ VAT, vn chuyn, chi phi 
khác... 

- Báo giá xin gi.ri ye dja chi: Trung tam dào to - Vin Pasteur TP.HCM, so 167 
di.ring Pasteur, Phi.r&ng 8, Qun 3, TP. HCM. Din thoai: 0936193747, email: 
hangoc2305@gmail.com  

- Thyi gian nh.n báo giá: tü ngày 14/01/2021 den ngày 18/1/2021. 

Trân tr9ng cam on./. 

Noi nhIn: 

 -Nhiskinhgri; 
- Vin trling (dé báo cáo); 
- Phông KHTH (to CNTT); 
- Lmi VT, TTDT. 

TUQ. VI1N TRUNG 

TRIfONG Pi 	4T 111 THIET B! Y TE 

7 VIN 
PASTEUR 

TR HO CHI 

Vit Ha 


