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SỞ TÀI CHÍNH
Số: 2062/STC-QLG.CS
V/v ý kiến về việc đầu tư dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 28 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tiếp nhận Công văn số 1469/SKHĐT/ĐTTĐ ngày 17 tháng 6 năm 2020
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp về việc tham gia ý kiến thẩm định
dự toán thiết bị y tế thuộc các công trình Trạm Y tế huyện Châu Thành, Lai
Vung và huyện Hồng Ngự.
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị, Sở Tài chính có ý kiến sau:
- Sự cần thiết đầu tư: Căn cứ Công văn số 260/UBND-KT ngày 23/4/2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí lại từ số dư dự toán năm 2019 và phân
khai kinh phí năm 2020 (đợt 1) của vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc
gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, việc trang bị cơ sở vật chát, thiết bị dạy
học đặc biệt là thiết bị công nghệ thông tin cho các trường tiểu học, trung học cơ
sở để công tác quản lý và giảng dạy nhà trường đạt chất lượng cao, đảm bảo bộ
tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, việc đầu tư, mua sắm theo
đề nghị là phù hợp theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Về quy mô đầu tư: đề nghị các thiết bị mua sắm đảm bảo phù hợp tiêu
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên ngành (nếu có) và phù hợp
quy định của Bộ, ngành liên quan trong công tác giáo dục, nghề nghiệp.
- Về nguồn vốn: thống nhất nguồn vốn thực hiện từ vốn sự nghiệp chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, đã được Ủy ban
nhân dân tỉnh phân khai theo đề xuất của đơn vị.
- Về chi phí đầu tư: theo hồ sơ đề nghị, giá dự toán mua sắm được căn cứ
bảng báo giá của của Công ty Cổ phần Công nghệ Diệp Thảo, đề nghị Sở Kế
hoạch và Đầu tư phối hợp chủ đầu tư rà soát giá trị dự toán mua sắm thiết bị
trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo kết quả mua sắm được
khách quan, phù hợp giá thị trường và theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định
- Về thời gian thực hiện: thống nhất theo thời gian đề xuất thực hiện
năm 2020-2021.
Sở Tài chính có ý kiến đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (để biết);
- Lưu VT, QLG.CS(p).
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