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THÔNG BÁO MỜI THẦU 

Về việc may trang phục cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ  

thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm năm 2021 
  

 

Kính gửi: 

      - Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Phong Minh; 

      - Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh Minh Dương; 

      - Công ty TNHH TM Quang Hiệp Anh. 

 

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức cấp phát trang phục cho công chức được 

giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. 

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

nhu cầu may trang phục cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 

chuyên ngành về an toàn thực phẩm năm 2021(tiêu chuẩn trang phục theo 

Thông tư số 39/2015/TT-BYT ngày 12/11/2015 của Bộ Y tế quy định về tiêu 

chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 

chuyên ngành về y tế), cụ thể như sau: 

STT Tên hàng hoá Đơn vị Số lượng 

1 Áo măng tô nam Chiếc 02 

2 Áo măng tô nữ Chiếc 05 

3 Quần áo thu – đông nam Bộ 02 

4 Quần áo thu – đông nữ Bộ 05 

5 Quần áo xuân hè ngắn tay nam Bộ 04 

6 Quần áo xuân hè ngắn tay nữ Bộ 10 

7 Áo Sơ mi dài tay nam Chiếc 02 

8 Áo Sơ mi dài tay nữ Chiếc 05 

9 Thắt lưng da nam Chiếc 02 

10 Thắt lưng da nữ Chiếc 05 

11 Dép quai hậu nam Đôi 02 

12 Dép quai hậu nữ Đôi 05 

13 Giày da nam Đôi 01 

14 Giày da nữ Đôi 01 

15 Bít tất nam Đôi 04 

16 Bít tất nữ Đôi 10 

17 Cà vạt Cái 14 

18 Áo mưa Chiếc 07 

19 Cặp tài liệu Chiếc 01 
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20 Cấp hiệu Cặp 03 

21 Biển hiệu Cái 02 

22 Phù hiệu gắn vai áo Cặp 01 

Khi tham gia dự thầu, đề nghị đơn vị: 

1. Cung cấp Bảng báo giá theo đúng số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng 

hành hoá. 

2. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính, pháp lý của nhà cung cấp. 

3. Thời gian gửi hồ sơ dự thầu trước ngày 12/7/2021. 

Hồ sơ gửi về địa chỉ: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 09 Duy Tân, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; số điện thoại: 02693.827349; 

Fax: 02693.827349. 

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

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Website Chi cục; 

- Lưu: VT, HCTH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đang 
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