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Số:      /TB-CCATVSTP      Gia Lai, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU 

Về việc kiểm nghiệm mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm  

thực phẩm năm 2020 

 
  

Kính gửi: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Gia Lai; 

- Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Gia Lai; 

 

Căn cứ Công văn số 457/ATTP-NĐTT ngày 19/02/2020 của Cục An toàn 

thực phẩm về việc hướng dẫn triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm; 

Căn cứ Kế hoạch số 149/KH-CCATVSTP ngày 07/5/2020 của Chi cục 

An toàn vệ sinh phẩm tỉnh Gia Lai về việc giám sát mối nguy ô nhiễm thực 

phẩm năm 2020; 

 Căn cứ tình hình công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo đến đơn vị để tham gia dự thầu 

việc “Kiểm nghiệm mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2020”, cụ 

thể như sau: 

Stt Tên thực phẩm Chỉ tiêu kiểm nghiệm  Số lượng 

1 Nước đá dùng liền 
Coliform tổng số 30 

P. aeruginosa 30 

2 Nước uống đóng chai  

E.coli 30 

Coliform tổng số 30 

S. faecal 30 

P. aeruginosa 30 

3 Nước khoáng thiên nhiên 

E.coli 15 

Coliform tổng số 15 

S. faecal 15 

P. aeruginosa 15 

4 

Thực phẩm dinh dưỡng Y học, 

thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt, thực phẩm tăng cường 

vi chất dinh dưỡng, thực phẩm 

bổ sung vi chất dinh dưỡng, 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi 

Asen 15 

Cadini 15 

Chì 15 

Thủy Ngân 15 

Thiếc 
15 



2 

 

2 

 

5 Rượu bổ Methanol 15 

 

Khi tham gia dự thầu, đề nghị đơn vị: 

1. Cung cấp Bảng báo giá theo đúng các chỉ tiêu tương ứng với từng loại 

sản phẩm thực phẩm. 

2. Cung cấp hồ sơ chứng minh phòng Kiểm nghiệm đủ năng lực theo quy 

định. 

3. Thời gian gửi hồ sơ dự thầu trước ngày 26/5/2020. 

Hồ sơ gửi về địa chỉ: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 09 Duy Tân, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; số điện thoại: 02693.827349; 

Fax: 02693.827349. 

Thông báo này thay thư mời, rất hân hạnh được đón tiếp./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Website Chi cục; 
- Lưu VT., HCTH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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