
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG  

DÂN TỘC NỘI TRÚ  
  

Số: 222/DTNT-QTĐS Hội An, ngày 06 tháng 8 năm 2022 
V/v Mời báo giá thực hiện thuê dịch 

vụ chuyên chở học sinh từ các địa 

phương miền núi tập trung về trường 

sau kỳ nghỉ hè năm 2022 

 

 

   Kính gửi : .............................................................................................................................................. 

           ............................................................................................................................................. 

Trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam đang cần tìm đơn vị thực hiện gói thầu 

chuyên chở học sinh từ các huyện miền núi về trường sau kỳ nghỉ hè năm 2022. 

Trân trọng kính mời quí đơn vị có khả năng cho thuê dịch vụ xe ô tô và quan tâm 

đến gói thầu tham gia chào giá cạnh tranh, với các nội dung sau: 

1. Phạm vi cung cấp: 

- Cho thuê ô tô du lịch (bao gồm cả lái xe, phụ xe) chở học sinh từ 06 

huyện miền núi tỉnh Quảng Nam (Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà 

My, Nam Trà My, Phước Sơn)  tập trung về Trường PTDTNT tỉnh. Cụ thể: 

TT Tuyến đường 
Số học 

sinh 

Số lượng xe, loại xe  

 

1 Đông Giang – Hội An 53 Sử dụng xe du lịch loại 16 chỗ, 29 chỗ, 

35 chỗ, 45 chỗ. Bố trí số lượng từng loại 

xe phù hợp với số lượng HS từng tuyến. 

Do yêu cầu giãn cách, không bố trí hết 

công suất ghế từng xe, mỗi xe chừa từ 03 

đến 05 ghế trống để giãn cách và hành lý 

học sinh 

2 Tây Giang – Hội An 89 

3 Nam Giang – Hội An 141 

4 
Nam Trà My – Bắc Trà My 

– Hội An 
14 

5 
Phước Sơn – Hiệp Đức – 

Hội An 
09 

- Thời gian ô tô đón học sinh tại trung tâm các huyện miền núi: Lúc 7h00 

ngày 25/8/2022. 

2. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn: 

- Sử dụng xe ô tô du lịch đang trong thời hạn được phép hoạt động;  

- Xe bảo đảm an toàn kỹ thuật; nội thất; đầy đủ ghế ngồi; bảo đảm phun 

khử khuẩn trước khi vận chuyển HS; 

- Lái xe có kinh nghiệm; bảo đảm sức khỏe tại thời điểm chuyên chở học 

sinh. 

4. Thời hạn hiệu lực của Báo giá: 

Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu là 20 ngày kể từ thời điểm hết 

hạn nộp báo giá được ghi trong Công văn này. 

5. Thời điểm nộp báo giá: 



 

 

Đơn vị chuẩn bị và nộp 01 bản báo giá cho Trường PTDTNT tỉnh trước 15 

giờ ngày 11 tháng 8 năm 2022 (Bản báo giá thực hiện theo mẫu gửi kèm). 

Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, qua đường 

bưu điện hoặc gửi bản scan qua thư điện tử (email). 

Nếu gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện phải cho vào bì dán kín và ký giáp lai. 

Địa chỉ nhận báo giá: Trường PTDTNT Tỉnh Quảng Nam, 39 Nguyễn Tất 

Thành, Hội An. 

Địa chỉ email Trường: dtntquangnam@gmail.com 

 
Nơi nhận: 
-Như kính gửi; 
-Lưu: VT, KT, QTĐS 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Đức Sơn 

 

 



 

 

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ   

 

BẢN BÁO GIÁ 

Cho thuê xe ô tô đón học sinh từ các huyện miền núi  

về Trường PTDTNT tỉnh sau kỳ nghỉ hè 2022 

 

Tên đơn vị: 

Lĩnh vực hoạt động: 

Giấy phép hoạt động: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: 

Bảng giá: 

 

TT Tuyến đường 
Số lượng 

học sinh 

Số lượng xe, loại xe (ghi cụ 

thể số lượng xe từng lại theo 

số chỗ ngồi) 

Tổng giá cho thuê xe 

toàn tuyến 

1 Đông Giang – Hội An 53   

2 Tây Giang – Hội An 89   

3 Nam Giang – Hội An 141   

4 
Nam Trà My – Bắc Trà 

My – Hội An 
14   

5 
Phước Sơn – Hiệp Đức – 

Hội An 
09   

 

Tổng cộng các tuyến 

(Bằng chữ:…………………………) 

*Ghi chú:  

- Sử dụng xe du lịch loại 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ. Bố trí số lượng từng loại 

xe phù hợp với số lượng HS từng tuyến. Do yêu cầu giãn cách, không bố trí hết công 

suất ghế từng xe, mỗi xe chừa từ 03 đến 05 ghế trống để giãn cách và hành lý học sinh 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT, tiền test nhanh Covid-19 cho lái xe, phụ 

xe, tiền khử khuẩn xe,… 

 

 …….., ngày     tháng 8 năm 2022 
CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU 

 


