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Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: ……………………………..…………………………………… 

Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh 

về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 2022 và 

giao nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Kế hoạch số 

343/KH-UBND ngày 07/9/2022 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 

trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đề nghị các đơn vị báo giá hợp đồng trọn gói in Phiếu, biểu mẫu rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; tờ rơi  tuyên truyền chính sách, Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo; sổ tay hướng dẫn thực hiện tiểu dự án giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025, cụ 

thể như sau:     

1. Tên gói thầu: in Phiếu, biểu mẫu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tờ rơi  

tuyên truyền chính sách, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; sổ tay 

hướng dẫn thực hiện tiểu dự án giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025. 

2. Số lượng: Chi tiết có phụ lục kèm theo. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 

29/8/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, 

ngân sách tỉnh năm 2022 và giao nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia. 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn 

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

6. Thời gian thực hiện: Trong tháng 9-10 năm 2022. 

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

trước 15 giờ 30 phút ngày 27/9/2022./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, PGĐ phụ trách; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu VT, BTXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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NỘI DUNG VÀ SỐ LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Ban hành kèm theo Công văn số 2804/SLĐTBXH-BTXH ngày 23/9/2022 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

TT Nội dung 
 Số 

lượng  

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(1.000 đồng) 
Thành tiền 

(1.000 đồng) 

1 
Phiếu A (Phiếu nhận dạng 

nhanh) 
70.000 Tờ A4/1  

 

2 

Mẫu số 3.1. Phiếu B1 - Thông 

tin chung về hộ gia đình; Mẫu số 

3.2. Phiếu B2 - Thông tin hộ gia 

đình về các chỉ tiêu nhu cầu xã 

hội cơ bản 

80.000 Tờ A3/2   

4 
Mẫu số 3.3. Bảng quy ước điểm 

Phiếu B1 
80.000 Tờ A3/2  

 

5 
Mẫu số 3.4. Bảng chấm điểm 

phiếu B1 khu vực thành thị 
10.000 Tờ A4/2  

 

6 

Mẫu số 3.7. Bảng chấm điểm 

phiếu B1 khu vực nông thôn Bắc 

Trung Bộ và duyên hải miền 

Trung 

80.000 Tờ A4/2  

 

7 
Mẫu số 3.11. Bảng điểm chỉ tiêu 

dinh dưỡng 
80.000 Tờ A4/2  

 

8 

Phôi giấy chứng nhận hộ nghèo, 

hộ cận nghèo (Tờ giấy loại A4 

chất liệu đặc biệt). 

35.000 Tờ A4   

9 
Tờ rơi ( In 4 màu trên giấy Cuse 

150g/m) 
15.000 Tờ A3/2   

10 

Sổ tay hướng dẫn (35 trang giấy 

A4): Bìa in 2tr 4 màu trên giấy 

Cuse 200g/m có cán láng trong + 

Ruột 35tr in 1 màu trên giấy BB 

70/950 

3.000 A4/35   
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