
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /QĐ-STNMT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Nam Định, ngày  24  tháng  10   năm 2022    

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng  

và thiết bị điện tử của Khối Văn phòng Sở 

 

   GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định 

mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa 

phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-STNMT ngày 17/01/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Khối Văn 

phòng Sở; 

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ- STNMT ngày 16/03/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc giao kế hoạch sự nghiệp không thường xuyên năm 

2022 cho Khối Văn phòng Sở; 

Căn cứ Thông báo số 132/TB-STC ngày 22/9/2022 của Sở Tài chính tỉnh 

Nam Định thông báo kết quả thẩm định giá máy móc, thiết bị văn phòng và thiết 

bị điện tử; 

 Theo đề nghị của Văn phòng tại Tờ trình số 63/TTr- VP ngày 20/10/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch và dự toán: Mua sắm máy móc, thiết bị văn 

phòng và thiết bị điện tử của Khối Văn phòng Sở với nội dung như sau:  



  

 

1. Kế hoạch mua sắm:  

a) Danh mục mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng và thiết bị điện tử của 

Khối Văn phòng Sở (Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

b) Thời gian thực hiện: Năm 2022 

2. Dự toán kinh phí mua sắm: 200.980.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai trăm triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)  

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp tài nguyên không thường 

xuyên năm 2022 của Khối Văn phòng Sở. 

Điều 2. Giao Văn phòng phối hợp với các đơn vị liên quan trình lãnh đạo 

Sở phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.  

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                     
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

                                                                                                                        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Bùi Công Mậu  
 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 

 DANH MỤC MUA SẮM MÁY MÓC, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG, THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CỦA KHỐI VĂN PHÒNG SỞ  

 

Đơn vị tính: Đồng 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Giá dự toán  

I Thiết bị văn phòng, thiết bị họp trực tuyến    151.600.000 

1 Máy tính để bàn 

đồng bộ  

- Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium Gold G6405 

(4.1GHz, 2 nhân 4 luồng, 4MB Cache, 58W) - 

Socket Intel LGA 1200) 

- Bộ nhớ đệm: 4Mb 

- Bộ nhớ RAM 8 GB DDR4; Hỗ trợ tối đa 64GB, 

DDR4 

- Ổ cứng SSD dung lượng 512Gb M.2 Nvme 

- Bảng mạch chủ: Sử dụng chipset Intel® H470 

Express Chipset 

Tích hợp Intel® Socket 1200 hỗ trợ mở rộng cho 

Thế hệ thứ 10 Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 

/Pentium®/Celeron® Bộ vi xử lý 

- Giao tiếp kết nối bên ngoài và bên trong 1 x 

Headphone, 1 x Microphone, 2 x PCIe (16x), 2 x 

PCIe x1, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x 

Display port, 12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at 

back panel, 8 x USB 2.0 (6 at midboard),1 x M.2 

2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode); 4 

x SATA  6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF out header, 1 x 

Bộ 05 11.350.000 56.750.000 



  

 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Giá dự toán  

Chassis intrusion header (đồng bộ thương hiệu) 

Khe cắm mở rộng :2x PCI Express x16 slot, running 

at x16; 2 x PCI Express x1 slot 

- Đồ họa: Bộ vi xử lý Đồ họa Tích hợp - Hỗ trợ 

Intel® HD Graphics  

- Màn hình: 21,5 inch LED (Độ phân giải: 1920 x 

1080 , Thời gian đáp ứng: 2ms, Tỷ lệ tương phản 

động (DCR): 180.000.000:1, Góc nhìn: 170°/160°, 

Số màu hiển thị: 16.7M, Sử dụng công nghệ A/LBL 

(Low Blue Light) chống chói mắt và tránh hại mắt 

cho người sử dụng. Màn hình hỗ trợ cổng giao tiếp 

D-Sub và DVI. Màn hình vi tính đồng bộ cùng 

thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính 

Tính năng trên bo mạch chủ: 

- Hiển thị và theo dõi thông tin hệ thống theo thời 

gian thực như CPU, Mainboard, RAM, xung CPU, 

tốc độ Fan .. Thiết lập tốc độ quạt, tạo cảnh báo khi 

nhiệt độ quá cao của hệ thống.  

- Dọn dẹp file rác để hệ thống hoạt động nhanh & 

tiết kiệm năng lượng hơn.  

- Tăng tốc độ truy cập USB 3.0 khi cần truyền dữ 

liệu dung lượng lớn.  

Giao tiếp mạng: Tích hợp Gigabit LAN với tính 

năng LANGuard cho phép bảo vệ hệ thống tốt hơn 



  

 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Giá dự toán  

trước các vụ chập điện (10/100 /1000 MBs Mbitpcs 

Fast Ethernet ) 

Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh 7.1-channel 

High Definition Audio CODEC 

Vỏ máy và nguồn: m-ATX Tower case 550W 

Bàn phím: Bàn phìm vi tính chuẩn kết nối USB (sản 

phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi 

tính) 

Chuột vi tính chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 

cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 

Máy tính thương hiệu áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 

: 2015, ISO 9001:2015, ISO 17025:2017; ISO 

45001:2018 vào dây chuyền sản xuất công nghiệp 

với thời gian tối thiểu 03 năm trở lên; có tỉ lệ nội địa 

hóa >25% do sở khoa học công nghệ cấp, có công 

suất dây truyền >240.000 máy/năm 

Bảo hành: 24 tháng 

2 Máy in laser đen 

trắng   

 

- Độ phân giải 1200 x 1200 dpi.  

- Khổ giấy A4, A5, B5, Letter 

- Khay giấy ra 150 tờ. Khay 1 đa năng 100 tờ, Khay 

2 nạp giấy 250 tờ.  

- Kết nối 1 USB 2.0 tốc độ cao; Mạng Gigabit 

Ethernet 10/100/1000 BASE-T; 802.3az(EEE) 

- Tốc độ in đen trắng bình thường: Lên đến 38 

Chiếc 01 6.050.000 6.050.000 



  

 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Giá dự toán  

trang/phút (mặc định), 40 trang/phút tốc độ cao  

- Màn hình đồ họa LCD 2 dòng. In 2 mặt Tự động 

(mặc định) 

- Bộ nhớ tiêu chuẩn 256 MB 

- Chu kỳ hoạt động hàng tháng, A4 lên đến 80,000 

trang 

- Số lượng trang được đề xuất hàng tháng: 750 đến 

4000 

- Toner Cartridge: (~3.000 trang) 

- Tương thích hệ điều hành Windows 7/8/10, OS, 

Android, Mac. 

Bảo hành: 12 tháng 

3 Máy chiếu  - Công nghệ hình ảnh (trình chiếu) Liquid Crystal 

Display( 3LCD) 

- Kích thước vùng hiển thị : 3x0,64”(16:10) 

- Độ phân giải:WUXGA (1920x1200) 

- Số điểm ảnh: 2,304,000 (1920x1200) x3, total of 

6,912,000 pixels 

- Cường độ sáng: 5000 lm 

-Tỷ lệ tương phản: 1.500.000:1 

- Đèn chiếu :Laser diode 

Tuổi thọ bóng đèn ; 20.000h/25.000h 

- Kích thước màn chiếu: 30 - 300 inch (0,87m-11,60 

m) 

Chiếc 01 66.500.000 66.500.000 



  

 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Giá dự toán  

Thiết bị đầu vào: Input -PC : DVI-D ×1,VGA (D-

sub 15pin) ×1 

Input-Audio: Audio in: mini jack ×1 (3,5mm) 

Input –Video: HDMI ×2，Video ×1 (RCA) 

Input-Other: USB - Type A x 1; USB - Type B x 1; 

HDBaseT (Optional) 

Thiết bị đầu ra: VGA (D-sub 15pin) ×1, Audio out 

(Mini-jack) ×1 (3,5mm) 

Thiết bị đầu cuối điều khiển: RS232C (D-sub 9pin) 

×1, RJ-45 ×1 (Control) 

Tín hiệu đầu vào PC, PCVGA, SVGA, XGA, 

SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA /Mac 

Tín hiệu đầu vào video: PAL,SECAM,NTSC (480i, 

480p, 565p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 

Chỉnh sửa Keystone Chỉnh vuông hình 

Vertical : ±40º (Auto, Manual), Chỉnh vuông hình 

Horizontal: ±15º (Manual) 

Tần số quét: Horizontal: 15~90kHz， Vertical: 

24~85Hz 

Độ ồn Normal mode: 35dB, Eco mode: 28dB 

Phương pháp chiếu: Trần /sàn, trước /sau 

(Xoay hình ảnh tự động) 

Loa: 10W×1 

Nguồn cấp: 100~240V AC (50/60Hz) 



  

 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Giá dự toán  

Sự tiêu thụ năng lượng: 295W(100-120V) ; 

285W(200-240V) ; < 0.3W when Standby mode set 

to Eco 

Phụ kiện tiêu chuẩn Wireless remote control, power 

cord 

* Chức năng chính: 

- Chức năng tự điều chỉnh tốc độ quạt làm mát theo 

nhiệt độ của máy giúp luôn duy trì nhiệt độ hoạt 

động ổn định làm tăng tuổi thọ sử dụng của máy 

- Công nghệ làm mát tuần hoàn bên trong ICCS giúp 

cho nhiệt độ môi trường bên trong máy luôn luôn ổn 

định 

- Thiết kế kín hoàn toàn chống bụi bẩn xâm nhập mà 

không cần tấm lọc bụi kéo dài tuổi thọ máy chiếu 

- Giám sát tình trạng hoạt động của máy chiếu từ xa 

thông qua mạng LAN: theo dõi tình trạng hoạt động 

của thiết bị và gửi cảnh báo Email tự động về các 

điều kiện bất thường của máy chiếu như: Quá nóng, 

yêu cầu làm mát quạt và chuẩn đoán lỗi đến người 

quản trị máy chiếu 

- Chế độ trình chiếu DICOM: Ứng dụng trong y tế 

để chẩn đoán hình ảnh từ phim chụp âm bản một 

cách chính xác nhất 

- Chức năng tắt tự động khi quá nhiệt: Khi nhiệt độ 



  

 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Giá dự toán  

của máy lên cao quá quy định máy sẽ tự động tắt 

giúp tăng độ bền và thời gian sử dụng 

- Tính năng khởi động nhanh và tắt máy nhanh 

không ảnh hưởng tới tuổi thọ nguồn sáng và độ bền 

của máy 

- Chức năng dừng hình tạm thời để nhấn mạnh nội 

dung trình chiếu 

- Chức năng chỉnh vuông hình 4 góc cạnh méo giúp 

cho việc lắp đặt dễ dàng và linh hoạt 

- Tương thích với: PJ-Link, AMX, Crestron 

- Chức năng tắt máy tạm thời không làm ảnh hưởng 

tới nội dung đang thuyết trình 

- Trình chiếu từ USB 

- Chức năng tự động lật hình ảnh khi treo trần 

- Chức năng trình chiếu 360 độ giúp việc trình chiếu 

trở lên dễ dàng và đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng 

Hỗ trợ tối đa ngôn ngữ: ngôn ngữ Tiếng Việt. 

Kích thước: (D x W x H): 420×100×280mm 

Trọng lượng: 5,5 kg 

Bảo hành: 36 Tháng cho thân máy, 24 tháng hoặc 

6000 giờ cho bóng đèn (tùy điều kiện nào đến trước) 

4 Webcam  

- Gọi video full HD 1080p (lên tới 1920 x 1080 

pixel); gọi video HD 720p (lên tới 1280 x 720 pixel) 

với các máy khách được hỗ trợ 

Chiếc 01 2.350.000 2.350.000 



  

 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Giá dự toán  

- Trường ngắm: 78° 

- Công nghệ Rightlight™ 2 đem đến độ rõ ràng 

trong nhiều môi trường có điều kiện chiếu sáng khác 

nhau, ngay cả ánh sáng yếu 

- Lấy nét tự động 

- Có tích hợp chức năng che mờ riêng tư 

- 2 mic thu mọi hướng 

- Được chứng nhận USB 2.0 tốc độ cao (có sẵn USB 

3.0) 

- Kẹp phổ dụng sẵn sàng cho chân máy phù hợp với 

máy tính xách tay, màn hình LCD hoặc CRT 

5 Tivi 55 inch  

Kích thước màn hình : 55 inch 

Độ phân giải : 4K Ultra HD (3840 x 2160px) 

Bluetooth • Có 

Kết nối Internet : Wifi, LAN 

Cổng AV : Cổng Composite 

Cổng HDMI : 3 cổng 

Cổng USB : 2 cổng 

Cổng xuất âm thanh :Cổng Optical (Digital Audio 

Out) 

Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2C 

Hệ điều hành, giao diện Tizen OS 

Hỗ trợ điều khiển thông minh  

Điều Khiển Thông Minh One Remote 

Chiếc 01 13.550.000 13.550.000 



  

 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Giá dự toán  

Kết nối không dây với điện thoại, máy tính bảng 

Kết nối Bàn phím, chuột 

Tương tác thông minh 

Trợ Lý ảo Google Tiếng Việt, Bixby 

Trợ lý ảo Google Assistant 

Nhận dạng giọng nói qua Remote 

Web Browser 

Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt trên YouTube 

Điều khiển được bằng điện thoại 

Tổng công suất loa 20W 

Bảo hành: 12 tháng 

6 
Microphone 

không dây  

Thiết kế thông minh, giúp người dùng dễ dàng sử 

dụng 

-  Trang bị tính năng cảm biến 

- Micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không 

hát hoặc đặt micro xuống bàn, khi cầm vào là lại hát 

được ngay mà không cần bật lại công tắc micro nữa 

-Tránh được tiếng ù, rú rít khi để hai micro cạnh 

nhau khi không tắt. 

Tiết kiệm pin cho mic. Sau 5 phút micro tự chuyển 

sang chế độ tiết kiệm điện 

Sau 15 phút thì micro chuyển sang chế độ tắt toàn bộ 

-  Vỏ cầm micro bằng hợp kim nhôm, nhẹ và chắc 

chắn, chụp micro bằng inox, rất bền chắc. Tay micro 

Chiếc 01 6.400.000 6.400.000 



  

 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Giá dự toán  

được phủ sơn công nghệ ANOD làm tăng khả năng 

chống xước, chống vân tay, chống bạc màu. 

Micro tương thích tốt với hầu hết với các loại loa, 

không kén dàn âm thanh 

- Sóng mạnh, có khả năng tự động dò tìm sóng sạch, 

tránh được tình trạng can nhiễu sóng hay rớt sóng 

- Tầm hoạt động rộng với bán kính 80m 

II Thiết bị điện tử, điện lạnh  39.200.000 

1 
Điều hòa 12000 

BTU -2 chiều 

Loại máy 2 chiều (có sưởi ấm) 

Inventer: Máy lạnh inventer 

Công suất làm lạnh: 1,5 HP 

Phạm vi làm lạnh hiệu quả: từ 40-60 m2 

Công suất sưởi ấm: 13.100 BTU 

Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Nano-G lọc bụi mịn 

PM 2,5 

Làm lạnh nhanh: Powerful 

Tiện ích: Chế độ ngủ đêm cho người già, trẻ nhỏ 

Hoạt động siêu êm  

Chức năng hút ẩm 

Hẹn giờ bật tắt máy 

Làm lạnh nhanh tức thì 

Tự khởi động lại khi có điện 

Tiêu thụ điện: 0,76 kW/h  (Hiệu suất năng lượng 

3,49) 

Cái 1 15.000.000 15.000.000 



  

 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Giá dự toán  

KT Dàn lạnh: Dài 77,9 cm - Cao 29 cm - Dày 20,9 

cm - Nặng 8 kg 

KT Dàn nóng: Dài 74 cm - Cao 51,1 cm - Dày 24 

cm - Nặng 22 kg 

Thời gian bảo hành: Máy nén 7 năm 

2 

Điều hòa 9.000 

BTU -1 chiều 

thường 

Loại máy 1 chiều (chỉ làm lạnh, không inventer) 

Công suất làm lạnh: 1 HP 

Phạm vi làm lạnh hiệu quả: từ 30-45 m2 

Công suất sưởi ấm: 13.100 BTU 

Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Nano-G lọc bụi mịn 

PM 2.5 

Làm lạnh nhanh: Powerful 

Tiện ích: Chế độ ngủ đêm Sleep cho người già, trẻ 

nhỏ. Hoạt động siêu êm 

Chức năng hút ẩm 

Hẹn giờ bật tắt máy 

Làm lạnh nhanh tức thì 

Tự khởi động lại khi có điện 

Tiêu thụ điện: 0,76 kW/h  (Hiệu suất năng lượng 

3,49) 

KT Dàn lạnh: Dài 77,9 cm - Cao 29 cm - Dày 20,9 

cm - Nặng 8 kg 

KT Dàn nóng: Dài 74 cm - Cao 51,1 cm - Dày 24 

cm - Nặng 22 kg 

Cái 1 9.000.000 9.000.000 



  

 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Giá dự toán  

Thời gian bảo hành: Máy nén 7 năm 

3 

Điều hòa 18.000 

BTU- 1 chiều 

thường 

 

 

Thiết kế hiện đại – sang trọng 

Công nghệ lọc bụi Nanoe-G 

Duy trì nhiệt độ ổn định, tiết kiệm điện tối đa 

Làm lạnh nhanh tức thì với chế độ Powerful 

Công suất làm lạnh: <=18.000 BTU 

Phạm vị hiệu quả: 25-30 m2 

Tiện ích: Hoạt động siêu êm 

Hẹn giờ bật/tắt máy 

Thổi gió dễ chịu 

Tự khởi động lại khi có điện 

Tấm lọc: Bộ lọc khử mùi, màng lọc bụi 

Cái 01 15.200.000 15.200.000 

III Bàn ghế  10.180.000 

1 Bàn làm việc  

KT: 1400 x 700 x760 mm 

- Bàn lãnh đạo cấp trung mặt chữ nhật  

- Một bên có hộc liền 3 ngăn kéo 

- Bên còn lại có 1 ngăn kéo và khoang để CPU 

- Bàn có bàn khay bàn phím tiện dụng 

Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp 

Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà máy 

Bộ sản phẩm chính hãng gồm: 

- Sản phẩm đi kèm với hướng dẫn lắp đặt, sử dụng. 

Chiếc 1 3.850.000 3.550.000 

2 Bàn làm việc 
KT: 1200 x 600 x 750 mm 

- Bàn có hộc treo liền bàn, 1 kệ để CPU và bàn phím 
Chiếc 1 1.430.000 1.430.000 



  

 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Giá dự toán  

- Chân gỗ có đệm nhựa chịu lực, yếm lửng 

Kích Thước: W1194 x D600 x H750 mm 

Chất liệu: gỗ công nghiệp cao cấp 

Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà máy 

Bộ sản phẩm chính hãng gồm: 

- Sản phẩm đi kèm với hướng dẫn lắp đặt, sử dụng. 

3 
Bàn làm việc 

lãnh đạo  

KT: 1600x 800 x760 mm  

Mặt bàn dày 50mm, phần ngồi viết sơn mầu đậm. 

- Mặt bàn trang trí một đường ngang sơn màu đậm 

kéo dài xuống chân tạo liên kết. 

- Chân và yếm chéo vân, yếm giật hai cấp, liên kết 

với mặt bàn bằng thanh sắt mạ. 1hộc treo 1 ngăn 

kéo, 1cánh mở.Giá chưa bao gồm khay bàn phím . 

- Bàn có 1 ngăn kéo và 1 khoang cánh mở 

- Mặt bàn trang trí một đường ngang sơn màu đậm 

kéo dài xuống chân tạo liên kết. 

- Chân và yếm chéo vân, yếm giật hai cấp, liên kết 

với mặt bàn bằng thanh sắt mạ. 

Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp 

Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà máy 

Bộ sản phẩm chính hãng gồm: 

- Sản phẩm đi kèm với hướng dẫn lắp đặt, sử dụng. 

Chiếc 1 3.150.000 3.150.000 

4 
Ghế làm việc 

lãnh đạo  

Chất liệu chính: Bọc Da công nghiệp  

+ Đệm tựa bọc da Công nghiệp có các đường may 
Chiếc 1 1.450.000 1.450.000 



  

 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị  
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Giá dự toán  

trang trí tạo độ thông thoáng  

+ Tay nhựa  

+ ốp tay ghế bọc da Công nghiệp. bát có chức năng 

điều chỉnh độ cao cần hơi.  

+ Chân ghế bằng nhựa có bánh xe di chuyển  

5 Ghế xoay nỉ  

- Ghế xoay nhân viên văn phòng có tay nhựa 

- Đệm tựa mút bọc vải nỉ tạo sự thoải mái cho người 

ngồi 

- Ghế có bát có chức năng điều chỉnh độ cao cần 

hơi. 

- Chân ghế bằng nhựa có bánh xe di chuyển 

Kích Thước: W560 x D540 x H(900-1025) mm 

Chất liệu: Đệm tựa bọc vải, chân bằng nhựa 

Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà máy 

Bộ sản phẩm chính hãng gồm: 

- Sản phẩm đi kèm với hướng dẫn lắp đặt, sử dụng. 

Chiếc 1 600.000 600.000 

  Tổng cộng    200.980.000 
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