
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:              /TB-STNMT                                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                 Trà Vinh, ngày          tháng 02 năm 2022 

       

THÔNG BÁO  
Về việc mời chào giá thay phông nền Panô  

 
Kính gửi: Tổ chức/Doanh nghiệp có đủ năng lực, điều kiện kinh doanh 

         

Căn cứ  Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính –  ngân sách nhà nước 
03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh. 

Để chuẩn bị cho công tác lập dự toán xây dựng Kế hoạch truyền thông 
môi trường năm 2022; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo 
đến các Tổ chức/Doanh nghiệp có đủ năng lực, điều kiện kinh doanh tham gia 

chào giá thay phông nền Pano với quy cách, cụ thể như sau: 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Quy cách  Ghi chú 

01 

In và thay 

phông nền 
bảng Panô  

Bảng 

Kích thước bảng panô (cao 3m x 
ngang 5m), In phông nền 01 mặt, 

chất liệu hiflex. 

Giá bao gồm 
chi phí thiết 

kế, in ấn và 
thay phông 

nền panô 

02 
Kích thước bảng panô (cao 3m x 
ngang 4m), In phông nền 01 mặt, 

chất liệu hiflex. 

03 
Kích thước bảng panô (cao 3m x 
ngang 4m), In phông nền 02 mặt, 

chất liệu hiflex. 

04 
Kích thước bảng panô (cao 02m x 
ngang 1,5m), In phông nền 02 

mặt, chất liệu hiflex. 

Thời gian nhận báo giá: Đến 16 giờ 00 phút, ngày 21/02/2022; Thông tin 

nơi nhận báo giá như 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 thoai: 02943.840.485 hoặc qua địa chỉ email 

ccbvmt.stnmt@travinh.gov.vn.  

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 

mailto:ccbvmt.stnmt@travinh.gov.vn


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 thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Tin học – Công báo; 
- BLĐ Sở; 
- Trung tâm CNTT TNMT (đăng tải); 
- VPS; 
- Lưu: VT, MT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Trần Văn Hùng 
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