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Phòng Dịch vụ Trung tâm Hạt 
Clayton có sứ mệnh xúc tiến việc 

thu mua hàng hóa và dịch vụ 
một cách chiến lược, hiệu quả và 
năng suất, cùng với quản lý tài 

nguyên để tối đa hóa giá trị nhận 
được cho từng đô-la được chi trả, 
đồng thời áp dụng các biện pháp 
thực hành tiên tiến nhất và các 
tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

Phòng Dịch vụ 
Trung tâm Hạt 

Clayton

Cam kết Cơ hội Bình đẳng

Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ Địa phương 
(SLBE) được thiết lập nhằm khuyến khích sự tham 
gia của các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp địa 
phương vào các lĩnh vực Kiến trúc và Kỹ thuật, 
Xây dựng, Hàng hóa và Dịch vụ, và các Dịch vụ 
Chuyên nghiệp. Chương trình này hướng đến các 
doanh nghiệp nhỏ địa phương có trụ sở tại Hạt 
Clayton, hoặc có trụ sở ngoài Hạt Clayton nhưng 
vẫn ở trong năm (5) hạt sau đây: DeKalb, Fayette, 
Fulton, Henry, và Spalding. Các doanh nghiệp quan 
tâm cần hoàn thành Đăng ký Chứng nhận SLBE.

Chương trình Doanh nghiệp của Người Thiểu số và 
Phụ nữ (MWBE) được quy định theo pháp lệnh là 
một doanh nghiệp có sự hiện diện đáng kể ở Khu 
vực Thống kê Đô thị Atlanta (MSA) và có một chức 
năng hữu ích về mặt thương mại được sở hữu bởi 
một hoặc nhiều nhóm người sau đây: (1) Người 
Mỹ gốc Phi, (2) Thổ dân Mỹ, (3) Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha, (4) Người Mỹ gốc Á 
và (5) Phụ nữ. Được sở hữu và kiểm soát có nghĩa 
là doanh nghiệp này được sở hữu độc lập tối thiểu 
51% bởi một hoặc nhiều người thiểu số hay phụ nữ, 
có chức năng độc lập và thực hiện các hoạt động 
kinh doanh hàng ngày mà không có sự hỗ trợ từ đối 
tác sở hữu đa số. Các doanh nghiệp quan tâm cần 
hoàn thành Đăng ký MWBE.

Chương trình Ưu tiên Nhà Cung cấp Địa phương 
(LVP) là một chương trình được thiết lập để khuyến 
khích các doanh nghiệp trong Hạt; giúp xúc tiến 
việc tạo các cơ hội việc làm và kinh doanh; và tạo 
thêm doanh thu cho Hạt. Các nhà thầu có địa chỉ 
vật lý tại Hạt Clayton, GA sẽ đủ điều kiện được ưu 
tiên. Các doanh nghiệp quan tâm cần hoàn thành 
Đăng ký LVP.

Phòng Dịch vụ Trung tâm
7994 North McDonough Street

Jonesboro, Georgia 30236

Điện thoại: 770-477-3587
Fax: 770-477-3335

Các Địa chỉ Email Quan trọng:
CentralServices@claytoncountyga.gov

CentralServices.slbe@claytoncountyga.gov

Giờ làm việc
Thứ 2 – Thứ 6

8:00 sáng đến 5:00 chiều

Theo dõi chúng tôi trên Facebook

Clayton County Central Services

Theo dõi chúng tôi trên Twitter

@ ClaytonSLBE 
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Giới thiệu
Phòng Dịch vụ Trung tâm:

 Xúc tiến việc thu mua tập trung các loại 
hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao với 
chi phí hiệu quả nhất hay giá trị tốt nhất 
theo Quy tắc Pháp lệnh của Hạt Clayton.

 Duy trì một Nhà kho Hạt và cung cấp 
dịch vụ giao hàng.

 Cung cấp dịch vụ Quản lý Rủi ro cho 
Hạt, bao gồm Quản trị Khiếu nại, Bảo 
hiểm, Đào tạo Lái xe Phòng thủ, Điều 
tra và Xem xét An toàn.

 Đảm bảo Tuân thủ Hợp đồng cho mọi 
hợp đồng và cung cấp cho các doanh 
nghiệp nhỏ địa phương một chương 
trình khuyến khích mối quan hệ với nhà 
cung cấp cùng cơ hội bình đẳng cho các 
dự án trong hạt.

Chúng tôi mua gì?
Các vật tư, thiết bị và dịch vụ cần thiết cho 
hoạt động hiệu quả của Hạt và cung cấp 
các dịch vụ thiết yếu cho công dân của Hạt 
Clayton.
Một số ví dụ:
 Vật tư Văn phòng
 Vật tư Bảo trì
 Xe cộ
 (Xe cảnh sát, Xe cứu hỏa, Trang  

bị cầu đường)
 Dịch vụ Chuyên nghiệp
 (Kiến trúc sư, Kỹ sư, Cố vấn)
 Công nghệ Thông tin
 (Phần cứng, Phần mềm, Dịch vụ)
 Xây dựng
 Lòng đường, Vỉa hè, Lề đường
 Không gian xanh, Đường mòn,  

Công viên

Chúng tôi mua như thế nào

Mua không chính thức

 Các đơn hàng không cần một quy 
trình Đấu thầu hay Mời thầu khép kín 
chính thức.

 Các loại hàng hóa, trang bị và dịch vụ 
được thu mua thông qua yêu cầu báo giá. 

 Các đơn hàng không vượt quá $74,999.99.

Mời thầu cạnh tranh khép kín
($74,999.99 hoặc Cao hơn)

 Mời Đấu thầu (ITB):    Để mua các loại 
hàng hóa và dịch vụ cụ thể; được trao 
cho người đấu thầu thấp nhất, trả lời 
nhanh và có trách nhiệm.

 Yêu cầu Mời thầu (RFP):    Giá không 
phải là cân nhắc chính; được sử dụng 
cho việc thu mua phức hợp hoặc có 
tính kỹ thuật cao, yêu cầu về trình độ 
và kinh nghiệm.

Hội đồng Ủy viên
Hạt Clayton phê duyệt:

 Mọi đơn hàng được đàm phán vượt 
quá $74,999.99

 Mọi đơn hàng không theo ngân sách
 $74,999.99 và lớn hơn.

Cách Đăng ký làm Nhà  
Cung cấp

Bước đầu tiên được khuyến nghị để kinh 
doanh với Hạt Clayton là trở thành một nhà 
cung cấp được đăng ký. Truy cập website 
của chúng tôi tại www.claytoncountyga.gov 
để vào Cổng Thông tin Truy cập Nhà Cung 
cấp Clayton (C-VAP) hoặc truy cập https:// 
selfservice.claytoncountyga.gov/MSS/
Vendors để đăng ký.

Dựa trên mã hàng hóa mà quý vị đã cung 
cấp, quý vị sẽ nhận thông báo qua email về 
gói thầu hiện tại.

Quý vị không cần là một nhà cung cấp được 
đăng ký để đấu thầu, xem hoặc tải về tài 
liệu thầu được quảng cáo trên website của 
chúng tôi. Tuy nhiên, việc đăng ký là cách 
duy nhất để nhận thông báo về các cơ hội 
đấu thầu qua email.

Xem Thông tin Đấu thầu ở đâu?
  Thông tin về các gói thầu hiện tại có thể 

được xem và tải về từ website của chúng 
tôi tại: www.claytoncountyga.gov

 Các cơ hội Đấu thầu cũng được đăng 
trên báo Clayton News Daily.

Mở thầu

Lễ Đấu thầu/Mời thầu khép kín chính thức 
được thực hiện tại Phòng Dịch vụ Trung 
tâm. Lễ mở thầu được mở cửa công khai. 
Tất cả mọi người đều có thể tham dự.

Thông tin về việc trao hợp đồng thầu hoặc 
giá mời thầu sẽ được đăng trên website sau 
khi có quyết định trao thầu.


