
BO Y TE 	CONG  HOA xA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
VIN PASTEUR TP. HCM 	 Dc lap - TV do - Hanh phác 

S& C5J /PAS-KSB 	 TP. Hj Chi Minh, ngày 23 iháng 02 nàm 2021 
Vê vic báo giá djch vi 

KInhgCri: 	.................................................................................. 

Vin Pasteur Thành ph o^ Ho^ Chi Minh dang có nhu cAu ve djch viii cho kip tp huân 
"Truyên thông nguy ccr tai khu vixc phIa Nam" vào ngày 18-19/03/2021 tai Thành ph 05  Ho 
Chi Minh, dê nghi Qu Cong ty quan tam cung cap báo giá dlch  vt  hOi  tnrông, phông 
nghi cho lap tp huân trên theo ni dung sau: 

Sti Ni dung Din &W S06  hrçing S06  ngày 
1 Hi trumg (18- Phông h9p dü cho tôi thiu 53 nguJi, 1 2 

19/3/2021) bao gôm: bang chào don, am thanh, ánh 
sang, bàn gh& bc phát biu, may chiêu, 
man chiêu, micro, backdrop, giãi khát 
giUa gi, và không gian dam bâo rng, 
thoáng trong viêc sap xêp bàn ghê giän 
cách  

2 PhOng nghi 9 phàng 9 2 
(17-18/3/2021)  

3 Phông nghi 35 phong 35 3 
(17-19/3/2021)  

- Bang báo giá có dóng mc (bàn chInh) và có the^ hin d&y dü ngày báo giá, ngày 
hiu hrc, diêu kiin thanh toán; 

- Giá cung cp djch viii dA bao gm tht ca các chi phi: thus VAT, chi phi khác... 

- Báo giá xin gCri ve^ dja chi: T6 PhOng chng djch - Khoa Kim soát phOng ngra 
djch bnh - Vin Pasteur TP.HCM, so 167 di.thng Pasteur, Phumg 8, QuAn 3, TP. 
HCM. Din thoai: 028.38206857, email: hoanglienpas@gmail.com.  

- Thñ gian nhn báo giá: tü ngày 24/02/2021 dn ngày 02/03/2021. 

Trân tr9ng cam 

TUQ. VIN TRUNG 

Nei nhn: 	 TRUONG JIIAG VAT TU' THIET BI Y TE 
- NhLr kInh gCri; 	 --- ". 
- Vin truâng (de^ báo cáo); 	 VIEN 

VAn the, KSB. 	
H CHI MI 	1A 

- Phông KHTH (CNTT) (d thirc hin); 	 C 	PASTEUR 
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