
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                

Số:         /SVHTTDL-QLVH&GĐ 

v/v chọn đơn vị thực hiện gói thầu quay phim 

khoa học và thực hiện bản ghi âm về di sản 

văn hóa phi vật thể Nghề dệt thủ công truyền 

thống của dân tộc Gia Rai tỉnh Kon Tum 

              Kon Tum, ngày       tháng        năm    

 

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị thực hiện công tác truyền thông,  

nghiên cứu, làm hồ sơ khoa học về di sản văn hóa. 

 
 Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-SVHTTDL ngày 26/04/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống, nghề dệt thủ 

công truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022; 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện gói thầu: 

Quay phim khoa học và thực hiện bản ghi âm về di sản văn hóa phi vật thể Nghề dệt 

thủ công truyền thống của dân tộc Gia Rai tỉnh Kon Tum, chi tiết cụ thể như sau: 

 

TT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

01 Đĩa DVD, độ dài tối thiểu 13 phút, hình ảnh âm 

thanh đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đủ cơ sở để 

nhận diện di sản văn hóa phi vật thể. 

Đĩa 04  

02 Bản ghi âm, Ghi trên đĩa CD, đảm bảo chất 

lượng âm thanh, đủ cơ sở để nhận diện di sản 

văn hóa phi vật thể  

Đĩa 02  

03 Album ảnh tư liệu: 20 ảnh màu, khổ 10cm x 15 

cm, chú thích đầy đủ thông tin đảm bảo tính 

khóa học và trung thực của tư liệu, đủ cơ sở để 

nhận diện di sản văn hóa phi vật thể (Gửi kèm 

theo ảnh tư liệu trên các phương tiện kỹ thuật số) 

Quyển 02 Đã được 

biên tập 

toàn diện  

 Tổng cộng  08  

  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính mời quý Công ty, đơn vị tham gia cung 

cấp sách gửi bảng báo giá về Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Kon Tum (Phòng 

Quản lý Văn hóa và Gia đình), Tòa nhà A, Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum, 

Phường Thống Nhất, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum trước ngày 21/10/2022 qua đường 

bưu điện hoặc gửi trực tiếp./.      

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Trang Thông tin điện tử Sở (Đăng tải); 

- Kế toán Văn phòng Sở (Th/h); 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(NTL). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Văn Hoàng 
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