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Về việc mời cung cấp thông tin giá 

tài sản, trang thiết bị  
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Hà Giang, ngày       tháng 3  năm 2023 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp hàng hóa  

Sở Tài chính Hà Giang đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa là tài sản, trang 

thiết bị công nghệ thông tin cung cấp cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang  

Để có cơ sở xem xét, lựa chọn, thẩm định danh mục, kế hoạch thực hiện mua 

sắm trong năm 2023. Sở Tài chính Hà Giang mời các đơn vị có thông tin về giá 

các tài sản, trang thiết bị công nghệ thông tin tại thời điểm tháng 03/2023 cung cấp 

báo giá một số mặt hàng cụ thể như sau: 

1. Máy tính để bàn 

- Yêu cầu cơ bản: Máy tính đồng bộ của các hãng Dell, HP, Asus, FPT, 

Thánh Gióng.....Bộ vi xử lý: G, Core i3, i5; màn hình 19,5 inch – 21,5 inch. Khung 

giá 6 triệu đồng đến 15 triệu đồng. 

2. Máy tính xách tay 

- Yêu cầu cơ bản: Các hãng sẵn có hàng hóa trên thị trường: Bộ vi xử lý: G, 

Core i3, i5; màn hình 14 inch – 15,6 inch. Khung giá 6 triệu đồng đến 15 triệu 

đồng. 

3. Máy Photocopy 

- Yêu cầu cơ bản: Các hãng sẵn có hàng hóa trên thị trường, đảm bảo hoạt 

động cho các văn phòng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Khung giá: 20 triệu đồng – 150 triệu đồng  

4. Máy điều hòa nhiệt độ 

- Yêu cầu cơ bản: Các hãng điều hòa sẵn có trên thị trường. Theo công suất 

thiết kế của hãng, cụ thể: 

+ Máy điều hòa 1 chiều treo tường công nghệ inverter và không có công nghệ 

inveter: 9000BTU, 10.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU 

+ Máy điều hòa 2 chiều treo tường công nghệ inverter và không có công nghệ 

inveter: 9000BTU, 10.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU 

+ Máy điều hòa tủ đứng công nghệ inverter và không có công nghệ inveter: 

9000BTU, 10.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU 

 * Giá đề nghị cung  cấp đã bao gồm các loại thuế, phí có liên quan, chi phí 
vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, vật tư để đưa vào sử dụng đối với từng loại hàng 
hóa tại các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản. 

 

 

 



Các đơn vị có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại địa chỉ: Số 6, đường Bạch 

Đằng, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoặc liên hệ theo 

số điện thoại: 02193.867.704; Email: haduc.stc@mail.hagiang.gov.vn. 

Văn bản được công khai trên trang chủ của Sở Tài chính Hà Giang. Địa chỉ 

wed: http://stc.hagiang.gov.vn/. Thời gian tiếp nhận thông tin giá: hết 17 giờ ngày 

15/3/2023. 

Sở Tài chính trân trọng thông báo và kính mời quý doanh nghiệp quan tâm./. 

Nơi nhận: 

- Như KG; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng NS-TH (Đăng tải trên Wedsite 

STC); 

- Lưu VT, GCS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Toản 
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