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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 

222/KH-UBND ngày 02/8/2022 về việc tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

đề nghị các đơn vị báo giá hợp đồng trọn gói in ấn tài liệu, cụ thể như sau:     

1. Tên gói thầu: In ấn tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán 

bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở. 

2. Số lượng: 4.000 cuốn, số trang 265 trang A4, đóng bìa. 

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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