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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tiếp nhận Công văn số 2196/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 08 tháng 9 năm 2020
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp về việc tham gia ý kiến thẩm định
dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở năm 2020.
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị, Sở Tài chính có ý kiến sau:
- Sự cần thiết đầu tư: Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 17/4/2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, việc tăng cường, củng cố, nâng cao chất
lượng hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm đảo bảo thông tin trung
thực, kịp thời, hiệu quả tới các tầng lớp nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn.
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 thông tin và truyền thông.
- 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 phê duyệt tại Công văn số 260/UBND-KT ngày 23/4/2020.
- Về chi phí đầu tư: theo hồ sơ đề nghị, giá dự toán mua sắm được căn cứ
Báo cáo kết quả thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá Tây Nam, 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
quý 3 và quý 4 năm 2020.
Sở Tài chính có ý kiến đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp./.
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