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THÔNG BÁO 
Về việc chào giá cạnh tranh thực hiện không gian triển lãm của Tỉnh tại  

Hội chợ Triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến Thƣơng mại và Đầu tƣ Đồng Tháp năm 2019 

“Sản phẩm OCOP-Phát huy giá trị bản địa” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 của 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhịp cầu 

Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2019 “Sản phẩm OCOP – 

Phát huy giá trị bản địa” diễn ra từ ngày 20/12/2019 đến ngày 25/12/2019 tại 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp. 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp có 

nhu cầu thực hiện không gian triển lãm của Tỉnh tại Hội chợ bao gồm các khu 

vực như sau: Khu vực trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP của Tỉnh; Khu 

vực trưng bày triển lãm các sản phẩm làng nghề; Khu vực triển lãm của sở, 

ngành, huyện, thị, thành phố trong Tỉnh. Chi tiết chào giá như sau: 

 

Stt Hạng mục Mô tả Đvt 
Số 

lƣợng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

I Thiết bị cho thuê           

1 Nhà bạt 
Kích thước 

(12m x 18m) 
m

2
 216     

2 Pallet nhựa  
Kích thước 

(12m x 18m) 
m

2
 216     

3 
Thảm lót sàn màu xanh 

lá mới 100% 

Kích thước 

(12m x 18m) 
m

2
 216     

4 Hệ thống âm thanh 
Phục vụ trong 

6 ngày 
bộ 1     

5 Màn hình led 

(3m x 2m) 

Phục vụ trong 

6 ngày 

m
2
 6     

6 
Đèn chiếu sáng Ngôi 

nhà chung 

Đèn neon 

1.2m 
bộ 20     

7 

Đèn chiếu sáng trụ gian 

hàng: Đèn led 1.2m đặt 

bên trong trụ 

Đèn led 1.2m 

x 4 bộ/trụ 
trụ 8     

8 
Đèn chiếu sáng bảng 

hiệu hai bên hông 

Đèn pha led 

150W 
bộ 32     

9 
Đèn chiếu sáng bảng hiệu 

hình chữ nhật phía trước 

Đèn pha led 

150W 
bộ 10     



 

 

 

2 

10 
Đèn chiếu sáng logo 

tỉnh Đồng Tháp 

Đèn pha led 

150W 
bộ 4     

11 Quạt đứng   bộ 4     

12 Cây kiểng   Chậu 8     

13 
Bộ bàn ghế sofa tiếp 

khách 

- Bàn chữ nhật 

- 01 ghế đôi 

- 02 ghế đơn 

bộ 1     

14 

Cung cấp nguồn điện 

220V/30A phục vụ cả 

gian hành 

  nguồn 1     

15 
Hệ thống kệ trưng bày 

sản phẩm 
 gói 1   

II Trang trí chung           

1 

Trang trí trụ gian hàng: 

Khung sắt, căng bạt 

hiflex in hình ảnh 

Trụ vuông 4 

mặt 

(0.8m x 3m) 

trụ 8     

2 

Bảng hiệu hình chữ nhật 

phía bên hông: Khung 

sắt, căng bạt hiflex 2 

mặt in hình ảnh 

Kích thước 

(18m x 0.8m) 

x 2 bảng 

m
2
 29     

3 

Bảng hiệu hình chữ nhật 

phía trước: Khung sắt, 

căng bạt hiflex 2 mặt in 

hình ảnh 

Kích thước 

(12m x 0.8m) 

x 1 bảng 

m
2
 15     

4 

Bảng hiệu hình tam giác 

phía trước: Khung sắt, 

căng bạt hiflex 2 mặt in 

hình ảnh 

Kích thước 

(12m x 1.5m) 

x 1 bảng 

m
2
 18     

5 

Logo tỉnh Đồng Tháp: 

In decal dán lên form 

5mm 

Đường kính 

2m, dày 15cm 
bộ 1     

6 

Bộ chữ: “NGÔI NHÀ 

CHUNG TỈNH ĐỒNG 

THÁP” in decal dán lên 

form 5mm 

Độ dày chữ: 

10cm 
bộ 1     

7 

Trang trí vách sau: 

Khung sắt, căng bạt 

hiflex 2 mặt in hình ảnh 

Kích thước 

(10.4m x 3m) 

x 1 bảng 

m
2
 31     

Tổng cộng (I+II)   

 

 

 

 



 

 

 

3 

Hồ sơ chào giá bao gồm: 

- Thiết kế chi tiết kèm thuyết minh (nếu có); 

- Báo giá chi tiết; 

- Tiến độ thi công. 

Thời điểm nhận hồ sơ chào giá: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

10/12/2019. 

Quý đơn vị quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về Trung tâm theo địa chỉ: 

Phòng Tài chính Kế hoạch 

Trung tâm Xúc tiến Thƣơng mại, Du lịch và Đầu tƣ Đồng Tháp 

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, P.Mỹ Phú, TPCL, Đồng Tháp 

Điêṇ thoại: 02773.855789                ;   Fax: 0277.3853381 

Ghi chú: Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ “Thư chào giá” 

 Trân trọng./. 

 
[ 

Nơi nhận: 
- Các Doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh; 

- GĐ; Các Phó GĐ TT; 

- Lưu VT+XTTM+TCKH. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Võ Tiến Thành 
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