
Chi tiết danh mục vật tư 

Stt Chủng loại Đvt 
Số 

lượng 

Ghi chú 

1 

Quần áo BHLĐ cho công nhân, quần áo rời màu 

đỏ, vải ka ki 100% cốt tông, đã qua xử lý co rút, áo 

hai túi ngực, quần có 2 túi ở gối, 2 túi quần xéo và 

mổ sau mông; in logo PTSC Thanh Hóa trước ngực 

và tên Công ty sau lưng áo. Có vạch phản quang 02 

cm trên áo (lưng, khuỷu tay, trước ngực) và quần 

(dưới đầu gối); Cỡ số theo đăng ký 

Bộ 280  

2 

Quần áo BHLĐ cho kỹ sư giám sát, đốc công, 

CBKT, quần áo rời màu trắng, vải ka ki 100% cốt 

tông, đã qua xử lý co rút, hai túi ngực có nắp túi 

quần xéo và hai túi mổ sau mông ; in logo PTSC 

Thanh Hóa trước ngực và Công ty sau lưng áo. Có 

vạch phản quang 02 cm trên áo (lưng, khuỷu tay, 

trước ngực) và quần (dưới đầu gối); Cỡ số theo 

đăng ký 

Bộ 40 

 

3 

Mũ BHLĐ lót xốp 6 quai , núm vặn chất lượng tốt, 

(màu vàng) bảo vệ đầu khỏi va đập từ bên ngoài, có 

in dán logo và nhãn PTSC 

Cái 140 

 

4 

Mũ bảo hộ lao động 3M  

Mã sản phẩm H 701 V 

Nước SX: Mỹ 

Chất liệu: HDPE-ASB  

Có núm vặn, có lỗ thoáng khí 

Màu sắc trắng, đỏ   

Chiếc 20 

 

5 

Giày BHLĐ bằng da hiệu giày SAMI (SM-

P15) loại thấp cổ cột dây, mũi sắt và đế cao su 

nitrile / lót thép / chống dầu / chống trơn trượt / 

thấm nước / nhiệt da thật / đường chỉ may chắc 

chắn / 

Đôi 280 

 

6 

Giầy bảo hộ bằng da dùng cho đốc công-điều độ, 

giám sát an toàn, kỹ sư giám sát loại cao cổ, cột 

dây, mũi sắt và đế lót bằng thép, chống trượt chống 

dầu, giày nhẹ, đi êm nhãn hiệu Safety jogger 

Đôi 45 

 

7 

Găng tay len phủ nhựa, bên trên phủ lớp hạt nhựa 

PVC có tác dụng chống trơn, tăng độ bền, độ bám 

cho găng tay. trọng lượng: 60gr/đôi 

Đôi 2,500 

 



8 
Găng tay Loại vải bạt liền, may hai lớp có trần quả 

trám, đường chỉ và vải chắc chắn 
Đôi 2,700 

 

9 

Loại quần áo mưa nhãn hiệu rando 2 lớp bằng loại 

vải nhựa cao cấp, đảm bảo không thấm nước khi sử 

dụng. Các đường dán chặt, không bung, sản phẩm 

có độ bền cao. 

Bộ 150 

 

10 
Kính BHLĐ chống tia tử ngoại, chống bụi, chống 

vật rắn bắn từ phía trước, trên, dưới và bên cạnh tới. 
Cái 180 

 

11 
Yếm da cho thợ hàn, chất liệu da, dài đến đầu gối, 

Việt Nam 
Cái 6 

 

12 
Miếng kính hàn Chống tia hồng ngoại và tia lửa từ 

việc hàn cắt, hàng Đài Loan mắt kính màu đen 
Cái 30 

 

13 Mặt nạ hàn đội đầu 633P Cái 6  

14 Mặt nạ phòng bụi Cái 70  

15 

Khẩu trang  vải kẻ 3 lớp, Vải cotton + Sợi tổng hợp 

Dùng trong công xưởng, nhà máy hoặc môi trường 

có bụi bẩn. 

cái 1500 

 

16 Xà phòng OMO gói 800g Kg 900  

 

 

 


