
 

 
 

YÊU CẦU MUA SẮM 
Yêu cầu mua sắm:  
Cung cấp thẻ internet điện tử nạp tiền trị giá 50.000 đồng từ ba nhà cung cấp dịch vụ 
Internet (VINAPHONE, VIETEL và MOBILE PHONE) cho 4.000 khách hàng mới đăng ký sử 
dụng ứng dụng MCH247 ở 4 tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Sơn La dựa trên danh 
sách của các thuê bao được cung cấp sẵn với các thông tin chi tiết về họ tên, số căn 
cước công dân, số điện thoại và địa chỉ.  
 
Yêu cầu cụ thể: 

1. Thẻ Internet 3G hoặc 4G (trị giá 50.000 đồng) của ba nhà cung cấp dịch vụ 
Internet (VINAPHONE, VIETEL và MOBILE PHONE). Dung lượng sử dụng Internet 
cho ít nhất 30 ngày, áp dụng cho cả thuê bao trả trước và trả sau. 

2. Nạp tiền thẻ internet điện tử trong khoảng thời gian từ 21-31/03/2022 dựa trên 
danh sách thuê bao được cung cấp sẵn với các thông tin chi tiết về họ tên, số căn 
cước công dân, số điện thoại và địa chỉ.  

 

Lưu ý: 

1. Nhà cung cấp cần báo giá tổng chi phí của dịch vụ này bao gồm chi phí trực tiếp 
của thẻ và các chi phí gián tiếp khác (nếu có). 

2. Nhà cung cấp có thể kèm theo các chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá cho 
dịch vụ này (nếu có) để tăng tính cạnh tranh của báo giá. 

3. Danh sách thông tin chi tiết của các thuê bao sẽ được phía văn phòng UNFPA 
cung cấp muộn nhất là ngày 21/03/2022. Qúa trình nạp thẻ internet miễn phí sẽ 
được thực hiện trong thời gian từ 21/03 đến 31/03/2022. 

4. Để hoàn thiện thủ tục thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ sẽ phải nộp cho UNFPA 
một hóa đơn tài chính cùng với báo cáo về tổng số thuê bao thực tế đã nhận 
được thẻ điện tử internet miễn phí trị giá 50.000 đồng. Yêu cầu thanh toán phải 
được gửi đến UNFPA trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 15/04/2022. Văn 
phòng UNFPA sẽ tiến hành xác minh số liệu được cung cấp trước khi tiến hành 
thanh toán. 

 
 


