UỶ BAN DÂN
TỘC

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Thuê gian hàng trưng bày bán mật
I.GIỚI THIỆU
Hợp tác xã Quỳnh Nhai Travel cần thuê một gian hàng để trưng bày, giới
thiệu các sản phẩm từ mật ong và quảng bá hoạt động du lịch tới khách hàng.
II.MỤC TIÊU
Giới thiệu quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm của dự án tới đông đảo
khách hàng.
III.NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU
Thờigian
Nội dung
Yêu cầu
thực hiện
-Tháng 11
- Mặt bằng để giới thiệu sản phẩm từ Cá nhân, đơn vị có mặt
năm 2020ong: Diện tích 100m vuông, chiều dài bằng cho thuê tại trung
tháng 4 năm 20m, rộng 5m, nhà đẹp có đủ điện tâm thị trấn huyện Quỳnh
2011
nước, nhà vệ sinh, nền lát gạch tráng Nhai, mặt bằng đúng chủ
men.
sở hữu không tranh chấp,
gần đường chính những
nơi ngã 3, ngã tư hoặc nơi
tập trung đông người càng
tốt
IV.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Cá nhân, đơn vị cung cấp dịch vụ cho chủ dự án thuê nhà để trưng bày, giới
thiệu các sản phẩm từ ong trong khoảng 6 tháng từ tháng 11 năm 2020 đến
tháng 04 năm 2021
V.YÊU CẦU VỀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Đơn vị/cá nhân mong muốn cung cấp dịch vụ theo yêu cầu nói trên, gửi hồ sơ
tới 2 địa chỉ email sau: lavanphongdulich@gmail.com và cred.@cred.org.vn
hoặc gửi về đia chỉ: Tầng 6 nhà D, Nhà khách La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba
Đình, Hà Nội. Bộ hồ sơ bao gồm các nội dung sau:
• Mô tả về mặt bằng cho thuê, vị trí và liên hệ chủ dự án đi xem trực tiếp.
• Đề xuất chi phí thực hiện dịch vụ

2

