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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tiếp nhận Công văn số 2149/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 04 tháng 9 năm 2020 của
Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến thẩm định dự toán Cung cấp, lắp
đặt thiết bị thuộc dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị phê duyệt dự toán, Sở Tài chính có ý kiến sau:
Theo hồ sơ đề nghị, giá dự toán mua sắm của các gói thầu được căn cứ theo
kết quả thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật giá số 11/2012/QH13 năm 2012 thì
kết quả thẩm định giá được sử dụng làm một trong những căn cứ để cơ quan, tổ
chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc có quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp
luật và các bên liên quan xem xét, quyết định hoặc phê duyệt giá đối với tài sản.
Đồng thời, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 quy định doanh nghiệp thẩm
định giá có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của
kết quả thẩm định giá.
Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chủ đầu tư căn cứ theo kết
quả thẩm định giá, rà soát, thống nhất về 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.
Sở Tài chính có ý kiến đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp./.
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