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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số:           /TB-STNMT    Trà Vinh, ngày       tháng 6 năm 2022 
  

THÔNG BÁO 

   Về việc mời chào giá thùng chứa rác thải sinh hoạt  
 
 

Kính gửi: Các đơn vị có đủ năng lực, điều kiện kinh doanh 

 

Để chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện lập dự toán mua sắm thùng 

chứa rác thải sinh hoạt, thùng ủ phân compost và sọt rác năm 2022; Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, 

điều kiện kinh doanh tham gia chào giá cung cấp thùng chứa rác thải sinh 
hoạt, cụ thể như sau: 

 1. Thông tin yêu cầu báo giá 

TT Nội dung Đơn vị tính Quy cách  

01 
Thùng chứa rác 
thải sinh hoạt 

Thùng 

- Thùng có nắp đậy, dung tích 240 lít, có 02 bánh 
xe, vật liệu nhựa composite, màu sắc: Xanh lá, 
cam... 

- Thân thùng có dán biểu tượng người bỏ rác vào 
thùng và có ghi dòng chữ “SỞ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG TỈNH TRÀ VINH” VÀ “HÃY BỎ 
RÁC VÀO THÙNG. 

- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. 

02 
Thùng phuy 
nhựa (ủ phân 

compost) 

Thùng 

- Thùng có nắp đậy, dung tích 160L, vật liệu nhựa 
HDPE. 

- Vách thùng được khoan nhiều lỗ nhỏ cách nhau 

20 cm - 25 cm đều nhau, đường kính mỗi lỗ 21-
25mm (không khoan lỗ ở đáy thùng). Gần đáy 

thùng được cắt 1 cửa để lấy phân compost.  

- Kích thước cửa 25 cm x 25 cm, được lắp 02 bản lề 
và 1 then cửa inox (chốt cài). 

- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. 

03 Sọt rác nhựa Sọt 
- Sọt rác nhựa đại, chất liệu nhựa PP, loại sọt oval; 
màu sắc: Xanh, đỏ... 

- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. 
 

 * Lưu ý: Thư chào giá cần mô tả cụ thể chi tiết quy cách sản phẩm  và có 

kèm hình ảnh sản phẩm. Giá chào hàng phải bao gồm thuế, chi phí giao hàng và 
các chi phí khác có liên quan. 
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 2. Địa điểm và thời gian nhận báo giá 

 - Các đơn vị tham gia chào giá xin vui lòng gửi thư báo giá trực tiếp hoặc 
theo đường bưu điện tại địa chỉ sau: Phòng Quản lý môi trường - Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: Số 478A Mậu Thân, khóm 3, phường 6, 
TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, điện thoại: 02943.840.485 hoặc qua địa chỉ email 
ccbvmt.stnmt@travinh.gov.vn. Thời gian nhận báo giá: Đến 10 giờ 30 phút, ngày 
04/7/2022. 

- Để tạo điều kiện cho các đơn vị có năng lực trong và ngoài tỉnh biết 
thông tin và tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Trung tâm Tin học 
- Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đăng thông báo 

này lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để các đơn vị biết thông tin và đăng ký tham 
gia. 

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải 
thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Trung tâm Tin học – Công báo (đăng tải); 
- GĐ Sở (b/c); 
- Trung tâm CNTT TNMT (đăng tải); 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, MT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 
 

Nguyễn Quốc Tuấn 
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