
 

  

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

Số: 4117/SLĐTBXH-KHTC 
V/v đề nghị báo giá in Thiếp mừng thọ 

người cao tuổi năm 2023 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc̣ lâp̣ - Tư ̣do - Haṇh phúc 

 
 Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ sở in ấn 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnhvề việc cấp kinh phí chúc thọ và tặng quà công dân tròn 100 tuổi và 

tròn 90 tuổi năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao nhiệm 

vụ chủ đầu tư mua In Thiếp mừng thọ người cao tuổi tròn 90 tuổi năm 2023 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2023 với các nội dung cụ như sau: 

1. Số lượng: 2576 Thiếp mừng thọ người cao tuổi tròn 90 tuổi;  

2. Quy cách Thiếp mừng thọ: Kích thước 24cm * 34cm;  in 3 màu Opset, 

giấy Vẽ Đức định lượng 250; Bo viền xung quanh Thiếp mừng thọ 2cm; ghép 

in thông tin người được mừng thọ theo danh sách có sẵn đúng quy định. 

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

4. Tổng giá trị gói thầu: 90.160.000 đồng (bao gồm kinh phí làm phôi, in 

Thiếp mừng thọ và các loại thuế, phí khác). 

5. Nguồn kinh phí: Thực hiện theo Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 

13/12/ 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc cấp kinh phí chúc thọ và tặng quà 

công dân tròn 100 tuổi và tròn 90 tuổi năm 2023.  

6. Thời gian giao hàng: Hoàn thành trước ngày 06/01/2023 (tức ngày 

15/12 âm lịch). 

Với các nội dung thông báo nêu trên, đề nghị các đơn vị có đủ năng lực 

tham gia thực hiện quan tâm gửi báo giá về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội Hà Tĩnh trước 10h ngày 19/12/2022./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 
- Giám đốc; các PGĐ sở; 

- Ban BT Website Sở; 

- Lưu VT, BTXH, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Đặng Văn Dũng 
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