
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:       /TB- STNMT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Tuyên Quang, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn nhà cung cấp, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ  
cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

 
Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán Ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022; 

Để có cơ sở làm căn cứ lựa chọn nhà cung cấp, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ. 

Sở Tài nguyên và Môi trường mời các đơn vị gửi đơn tham gia cung cấp, báo giá đến 

Sở Tài nguyên và Môi trường, nội dung cung cấp cụ thể như sau: 

STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng 

1 
Điều hòa treo tường Casper SC-12TL32 
- Loại 2 cục treo tường 
- Nước sản xuất: Thái Lan 

Bộ 01 

- Nơi trực tiếp nhận đơn tham gia thực hiện cung cấp, lắp đặt máy điều 

hòa nhiệt độ: Văn phòng  – Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- Địa chỉ: Số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Thời gian nhận đơn tham gia thực hiện : Trước 16h30’ ngày 07/8/2022. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang  trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 

- Đăng trang Website STN&MT; 
- Lãnh đạo Sở (Báo cáo); 
- Lưu VT. 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Vũ Hưng  
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