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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Thuê đơn vị vận chuyển hàng hóa cho HTX 
 

I-BỐI CẢNH 
HTX Nông Nghiệp và Thương Mại Hợp Thành Thanh Vận đã có gian 

hàng tại thành phố Bắc Kạn để bán và giới thiệu các sản phẩm của HTX như 
chuối tây xanh, bim bim chuối, chuối dẻo, dấm chuối…Tuy nhiên hiện nay 
HTX chưa có phương tiện vận chuyển hàng hóa từ xưởng sản xuất ra điểm bán 
hàng tại thành phố Bắc Kạn vì vậy HTX mong muốn thuê một đơn vị vận 
chuyển hàng hóa cho HTX đây là hoạt động rât cần thiết cho HTX hiện nay 
 
II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ 
- Thuê một đơn vị vận chuyển hàng hóa  theo tháng 
- Trọng lượng mỗi chuyến 2000 kg/ chuyến  
- Hàng hóa vận chuyển bao gồm: Chuối tây xanh(bốc hàng tại điểm tập kết), 
bim bim chuối, chuối sấy dẻo, dấm chuối… 
III. KHUNG THỜI GIAN DỰ KIẾN: Từ 10/01/2021 đến 31/3/2021 

Với nhiệm vụ cụ thể nêu ở phần trên, các khoảng thời gian dự kiến cho 
các đầu công việc như sau: 

STT Công việc Số tháng Số chuyến/ 
tháng Thời gian dự kiến 

1 Thuê một đơn vị vận chuyển 
hàng hóa 

       3 6 Từ tháng 1/2021 đến 
tháng 31/3/2021 

    

 
IV. YÊU CẦU VỀ VIỆC THUÊ ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN 
     - Thuê 01 đơn vị vận chuyển đạt các yêu cầu nêu trên 
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Đơn vị/cá nhân mong muốn cung cấp dịch vụ theo yêu cầu nói trên, gửi hồ sơ 
tới 2 địa chỉ email sau:haducdambk@gmail.comvà cred.@cred.org.vn . Bộ hồ 
sơ bao gồm các nội dung sau: 
• Trình bầy/mô tả các yêu cầu hoặc đã từng làm tương tự với các yêu cầu của 

gói dịch vụ này. 
• Đề xuất các hạng mục làm chi tiết, phương án thực hiện, thời gian thực hiện. 
• Đề xuất chi phí thực hiện theo các hạng mục chi tiết nói trên. Các nội dung 

liên quan khác nếu có. 
 


