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Đồng Tháp, ngày 01 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Tiếp nhận Công văn số 2049/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 25/8/2020 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo
dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp năm 2020.
Sau khi xem xét, Sở Tài chính có ý kiến như sau:
1. Sự cần thiết đầu tư: Thống nhất sự cần thiết đầu tư dự án trên nhằm
nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu đào
tạo của Trường.
2. Về quy mô, nội dung đầu tư: Thống nhất theo nội dung đề xuất của
đơn vị.
3. Chi phí đầu tư, nguồn vốn: Thống nhất theo nội dung đề xuất. Tuy
nhiên, đơn vị cần làm rõ một số nội dung:
- Định mức chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán thực hiện theo Thông tư
số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về
quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.
- Tiến độ thực hiện dự án dự kiến là năm 2020 nhưng Phân kỳ đầu tư và
tiến độ thể hiện từ năm 2020 - 2021.
Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho
ngân sách địa phương (Công văn số 249/UBND-KT ngày 20/4/2020).
4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.
Sở Tài chính xin chuyển nội dung góp ý trên đến Sở Kế hoạch và Đầu tư
nghiên cứu và tổng hợp./.
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- Như trên;
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