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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ Long Thọ, ngày 05 tháng 03 năm 2020 

Số :        /TB-TGĐ  

 

THÔNG BÁO 
Về việcquy địnhgiá bán sản phẩm đá vôi thứ phẩm 

________ 

 

Kính gửi: Quý Khách hàng 
 

  

Công ty Cổ phần Long Thọ trân trọng gửi đến quý Khách hàng lời cảm ơn chân thành về 

sự hợp tác mà quý Khách hàng đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua.  

Công ty Cổ phần Long Thọ trân trọng thông báo đến quý Khách hàng giá bán sản phẩm 

đá vôi thứ phẩm Long Thọ từ ngày 15/3/2020, cụ thể như sau: 

1. Giá bán sản phẩm đá vôi thứ phẩm:          

STT Sản phẩm Đặc tính Giá đá 

vôi thứ 

phẩm 

Chi phí gia 

công, vận 

chuyển, bốc lên 

phương tiện 

Thành 

tiền 

(đồng/ 

tấn) 

1.  Đá vôi thứ phẩm 

đã gia công lần 2 

(≤ 30mm)  

- Hàm lượng CaO ≥ 35% 

- Kích thước: ≤ 30mm (đá có 

kích thước 30 mm chiếm tỉ 

lệ ≤ 10%) 

- Không lẫn lộn các tạp chất 

như: cỏ, rác, đất  

- Màu sắc: đá có màu xám đen 

100.000 115.000 215.000 

2.  Đá vôi thứ phẩm 

đã gia công lần 1 

(≤ 150mm) 

- Hàm lượng CaO ≥ 35% 

- Kích thước: ≤ 150mm (đá có 

kích thước 150mm chiếm tỉ 

lệ ≤ 10%) 

- Không lẫn lộn các tạp chất 

như: cỏ, rác, đất  

- Màu sắc: đá có màu xám đen 

100.000 105.000 205.000 

3.  Đá vôi thứ phẩm 

(tại bãi dự trữ)  

- Hàm lượng CaO ≥ 35% 

- Kích thước: ≤ 300mm  

- Không lẫn lộn các tạp chất 

như: cỏ, rác, đất  

- Màu sắc: đá có màu xám đen 

100.000 85.000 185.000 

4.  Đá vôi thứ phẩm 

(tại mỏ đá)  

- Hàm lượng CaO ≥ 35% 

- Kích thước: ≤ 300mm  

- Không lẫn lộn các tạp chất 

như: cỏ, rác, đất  

- Màu sắc: đá có màu xám đen 

100.000 75.000 175.000 
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Ghi chú: 

- Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT và chi phí gia công, vận chuyển, bốc lên phương 

tiện tại Công ty Cổ phần Long Thọ. 

- Báo giá này chỉ có tính thời điểm, khi có sự thay đổi về giá chúng tôi sẽ thông báo đến 

Quý khách hàng bằng văn bản. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Hình thức thanh toán: 

- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

- Trả tiền trước nhận hàng sau. 

3. Thời gian giao nhận: từ 06 giờ đến 15 giờ hàng ngày. 

 

Rất mong được sự hợp tác của Quý khách hàng. 

Xin chân thành cám ơn!       

 


