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Số: 3563 /SLĐTBXH-TE-PCTNXH 
Về việc đề nghị báo giá  

            Hà Tĩnh,  ngày  08  tháng 11  năm 2022              

    

Kính gửi : Các đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo trên địa bàn tỉnh 

 

    Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh 

về Hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2020-2025; Công văn số 1099/UBND -VX2  ngày 11/3/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác trẻ em năm 2022; để tiếp tục tăng 

cường công tác truyền thông, phổ biến, quảng bá rộng rãi về Tổng đài điện thoại 

quốc gia bảo vệ trẻ em số (111) nhằm giúp trẻ em, gia đình, người dân nắm bắt 

để thông báo, tố giác về các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và tư vấn chính 

sách pháp luật về trẻ em, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn 

vị báo giá lắp đặt Pano tuyên truyền về Tổng đài điện thoại quốc gia về bảo vệ 

trẻ em số 111, cụ thể như sau: 

 1. Tên gói thầu: Lắp đặt Pano tuyên tuyền, quáng bá Tổng đài điện thoại 

quốc gia về bảo vệ trẻ em (số 111). 

 2. Quy cách sản phẩm: Chi tiết có phụ lục kèm theo 

 3. Nguồn kinh phí: Được UBND tỉnh cấp cho Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tại Quyết định số 4297/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. 

 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

 5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

 6. Thời gian thực hiện: Trong tháng 11 -12 năm 2022. 

 Đề nghị các đơn vị gửi báo giá về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

trước 1600 ngày 11 tháng 11 năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PĐG Sở; 

- Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, TE-PCTNXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

               

   

 

 

 
Lê Thị Mai Hoa 
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NỘI DUNG VÀ SỐ LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Ban hành kèm theo Công văn số 3563 /SLĐTBXH-TE-PCTNXH ngày 

08/11/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

 1. Số lượng: 18 pano 

 2. Địa điểm: Lắp đặt tại các điểm đông dân cư tại các địa phương thuộc 

các huyện Kỳ Anh, Đức Thọ, Nghi Xuân. 

 3. Về quy cách Pano: Đơn giá/01 Pano 
TT Nội dung Đơn giá Thành tiền 

1 Khung sắt 2,5mx2m (Khung sườn 

bằng hộp 25 x 25 Hòa Phát 1.2 ly, 

hàn liên kết với nhau) 

  

2 Nền bạt 2,5mx2m (Hifilex Đài 

Loan 0.34 2 lớp(đế ghi) chống 

xuyên sáng) 

  

3 Cọc (Bằng fi48 HP ống mạ kẽm  

mỗi cọc cao 4m x 2 cọc) 

  

4 Bê tông chân cột (02 hố)   

6 Nhân công, Chi phí vận chuyển, 

lắp đặt 

  

7 Thuế VAT   
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