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THÔNG BÁO 

V/v hướng dẫn sử dụng thùng carton in logo Công ty  

 

Hiện nay, Công ty đã in gia công sản phẩm thùng carton theo nhận diện thương hiệu 

Công ty. Phòng Thị trường hướng dẫn sử dụng như sau: 

1. Loại thùng: 

TT Chỉ số kỹ thuật Đơn 

giá/thùng 

(VNĐ) 
Kích thước Quy cách Ghi chú 

1 40x40x35cm Thùng carton sóng A – 3 lớp Đựng vừa 5 cặp file 

7cm 

30.000  

2 40x60x40cm Thùng carton sóng A – 5 lớp Đựng vừa 10 cặp 

file 7cm 

70.000 

2. Mục đích sử dụng: 

- Đóng gói Hồ sơ phục vụ công tác đấu thầu như: Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất; 

- Đóng gói các hồ sơ, sản phẩm hợp đồng; 

- Các loại hồ sơ, tài liệu khác. 

3. Quản lý và cấp phát: 

3.1. P.TV quản lý và cấp phát theo yêu cầu của đơn vị. 

3.2. Quy định về điều kiện cấp phát: 

TT Mục đích sử dụng Hình thức Thu phí Ghi chú 

1 
Đóng gói HSDT; 

HSĐX 

Bắt buộc Miễn phí Đơn vị xuất trình bản chụp 

Giấy giới thiệu đi nộp HSDT; 

HSĐT có xác nhận của P.TT 

tại P.TV để được cấp phát 

2 
Đóng gói các sản 

phẩm khác 

Khuyến khích Thu phí Theo quy định 



 

4. Quy cách đóng gói: 

Quy cách Hình ảnh minh họa 

- Cho hồ sơ vào thùng bình thường; 

- Phần thông tin về dự án, gói thầu, nhà 

thầu được dán ở mặt trên của thùng; 

- Thùng được niêm phong ở mặt trên 

và mặt đáy. 

 

Yêu cầu các Đơn vị nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn. 

Trân trọng ./.  

 

Nơi nhận:  
- Các Phòng ban; 

- Đơn vị;  

- Lưu: P.TT.  
 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
Lê Thanh Minh 

 

 

 


