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THÔNG BÁO MỜI THẦU 

Về việc gia công, lắp đặt mới pano tuyên truyền đảm bảo  

an toàn thực phẩm năm 2019 

  

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

 

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-CCATVSTP ngày 14/02/2019 của Chi cục An 

toàn vệ sinh tỉnh Gia Lai về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019; 

Căn cứ Báo cáo số 361/BC-CCATVSTP ngày 26/9/2019 của Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng 

pano tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019; 

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo đến các nhà thầu đáp ứng 

được nhu cầu gia công, lắp đặt mới pano tuyên truyền đảm bảo an toàn thực 

phẩm năm 2019 cụ thể như sau: 

* Quy cách và nội dung pano 

- Kích thước: 2m x 3m = 6m
2
/cụm, cao 5,7m, đáy pano cách mặt bằng tự 

nhiên là 1,5m. 

- Vật liệu: Trụ sắt V5 chịu lực, khung sắt hộp V30, mặt tôn, trụ pano được 

chôn dưới hố bê tông. 

* Địa điểm lắp đặt và nội dung làm mới pano:  

STT Đơn Vị Nội dung Địa điểm Đề xuất 

1 
Huyện 

Chư Păh 

10 nguyên tắc 

vàng trong chế 

biến thực phẩm 

Trước Trung tâm Y tế 

huyện Chư Păh 
Lắp đặt mới  

2 
Huyện Ia 

Grai 

10 nguyên tắc 

vàng trong chế 

biến thực phẩm 

Tại ngã tư đường Hùng 

Vương  (đối diện cây 

xăng Ánh Lài), TDP 1, 

thị trấn Ia Kha 

Lắp đặt mới 

3 
Huyện 

Krông Pa 

10 nguyên tắc 

vàng trong chế 

biến thực phẩm 

Trước trường tiểu học 

số 1 thị trấn Phú Túc 
Lắp đặt mới  

4 

Huyện 

Phú 

Thiện 

10 nguyên tắc 

vàng trong chế 

biến thực phẩm 
Tại UBND xã Ia Ake 

Lắp đặt mới 



 

Nay Chi Cục ATVS thực phẩm Gia Lai thông báo cho các đơn vị (có 

danh sách kèm theo) yêu cầu cụ thể như sau: 

1. Chất lượng: Đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách, kiểu dáng 

theo đúng yêu cầu. 
 

2. Khi tham dự chào hàng cạnh tranh đề nghị đơn vị thực hiện các thủ tục 

hành chính, pháp lý của nhà cung cấp. 
 

3. Thời gian thực hiện chào hàng trước ngày 10/10/2019. 

 4. Địa điểm nhận hồ sơ: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, 

địa chỉ: 09 Duy Tân – Pleiku – Gia Lai; số điện thoại: 02693.827349; Fax: 

02693.827349. 
 

Thông báo này thay thư mời, rất hân hạnh được đón tiếp./. 
 

Nơi nhận: 

- Website Chi cục; 

- Như kính gửi; 
- Lưu VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Văn Đang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Đăk Đoa 

10 nguyên tắc 

vàng trong chế 

biến thực phẩm 

Tại ngã ba thị trấn đi xã 

Gla 

Lắp đặt mới 

6 Kbang 

10 nguyên tắc 

vàng trong chế 

biến thực phẩm 

Trước Trung tâm Y tế 

huyện Kbang 

Lắp đặt mới 



DANH SÁCH 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-CCATVSTP ngày 02/10/2019 của Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai) 

STT Đơn vị Địa chỉ Ghi chú 

01 
Công ty TNHH MTV Việt 

Phạm Gia Lai 

66 Phan Đình Phùng, phường 

Tây Sơn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

 

02 
Công ty Cổ phần Xây dựng - 

Quảng cáo Anh Minh 

18 Hoàng Quốc Việt, TT. 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

 

03 
Công ty TNHH Quảng cáo & 

in ấn Gia Khánh Bình 

514 Lý Thái Tổ, Tổ 3, P. 

Thống Nhất, Tp. Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 
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