
 

  

  UBND TỈNH HÀ TĨNH 

    SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

Số:  4019 /SLĐTBXH-KHTC 
V/v đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ 

nhân dịp Tết cổ truyền năm 2023 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 
     Hà Tĩnh, ngày  08  tháng 12  năm 2022 

 

         Kính gửi: Các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh, kẹo 
        

 

Thực hiện Quyết định số 2456/QĐ-UBND  ngày 05/12/2022 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc cấp kinh phí tặng quà người có công  và tổ chức các hoạt 

động liên quan đến dịp tết cổ truyền Quý Mão 2023, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội được giao là đơn vị chủ đầu tư mua sắm bánh, kẹo làm quà thắp 

hương cho các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

Số lượng, quy cách dự kiến: 23.467 suất quà; mỗi suất quà gồm các sản 

phẩm bánh, kẹo đảm bảo chất lượng, mẫu mã đẹp, được đựng trong túi giấy, có 

quai xách. Túi giấy được thiết kế trang trọng, lịch sự, bảo đảm mỹ quan.Trên 

hai mặt túi có in dòng chữ "TỈNH ỦY-HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN-ỦY BAN 

NHÂN DÂN-ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH 

"TẶNG". 

Tổng số tiền tối đa mỗi suất 300.000 đồng/suất (đã bao gồm chi phí vận 

chuyển giao hàng đến trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, 

các loại thuế, phí). 

Thời gian dự kiến giao quà: hoàn thành trước ngày nghỉ tết cổ truyền 

Quý Mão 2023. 

 Hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.  

Vậy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo và đề nghị các đơn 

vị có đủ năng lực quan tâm gửi báo giá về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội trước 17h ngày 10/12/2022./.  

  

Nơi nhận: 
 - Như trên; 
 - Giám đốc; các PGĐ; 

 - Ban BT Website Sở; 

 - Lưu VT, NCC, KHTC. 

                           GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 
 

                       Nguyễn Trí Lạc 
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