
 

  

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

Số: 4118/SLĐTBXH-BTXH 
V/v đề nghị báo giá cung cấp khung treo 

Thiếp mừng thọ 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 cung cấp khung treo Thiếp mừng thọ 

 
 

Thực hiện Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 củaỦy ban 

nhân dân tỉnh về 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 thông báo về 

việc đấu thầu mua sắm khung treo Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước tặng 

người cao tuổi tròn 100 tuổi và người cao tuổi tròn 90 tuổi năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Số lượng: 2976 khung treo Thiếp mừng thọ người cao tuổi tròn 100 

tuổi và 90 tuổi năm 2023.  

2.  Quy cách của Khung treo Thiếp mừng thọ: Khung viền nâu vàng đẹp, 

kích thước 24cm * 34cm, viền khung 3cm, làm bằng gỗ công nghiệp. Mặt 

trước: Kính 3 ly, mặt sau: nhựa Alu trắng; lắp ráp Thiếp mừng thọ vào khung 

theo số lượng được giao theo danh sách từng huyện, thành phố, thị xã, xã, 

phường, thị trấn.  

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp: Chào hàng cạnh tranh qua 

mạng. 

4. Tổng số tiền tối đa: 193.375.000 đồng (Bao gồm kinh phí làm khung 

treo Thiếp, lắp ráp và các chi phí khác).  

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

13/12/2022 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc cấp kinh phí chúc thọ và tặng quà 

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

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

ngày 15/12/2022 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 đấu thầu 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 (để báo cáo); 

- Sở Tài chính (để phối hợp); 
- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Ban Biên tập Website Sở; 

- Lưu VT, BTXH, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Đặng Văn Dũng 
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