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Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông 

 

Sở Tài chính nhận được các Tờ trình số 764/TTr-SGDĐT ngày 04/5/2018 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư 

vấn, cung cấp và lắp đặt phần mềm quản lý thư viện năm 2018. 

Sau khi xem xét, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mua sắm phềm mềm quản lý thư viện 

cho các đơn vị trường học và đơn vị phòng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Tuy nhiên, tại phụ lục dự toán chi tiết kèm theo Tờ trình nêu trên; đơn vị chưa 

nêu rõ yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, các chi phí liên quan trong việc tính toán, 

xây dựng đơn giá mua sắm  phần mềm quản lý thư viện tương ứng cho từng đơn 

vị trường học và đơn vị phòng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Do đó, Sở Tài chính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, bổ sung nội 

dung nêu trên để Sở Tài chính có cơ sở thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư 

vấn, cung cấp và lắp đặt phần mềm quản lý thư viện năm 2018 đảm bảo theo 

đúng quy định. 

Sở Tài chính có ý kiến để Sở Giáo dục và Đào tạo được biết./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, PGĐ: Nguyễn Ngọc Đức; 

- Lưu VT, GCS (HT). 
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