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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Văn bản số 4077/UBND-VX1 ngày 24/6/2019 của UBND 

tỉnh về việc thẩm định, trình phê duyệt dự án Số hóa, tin học hóa và phát sóng 

qua vệ tinh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (giai đoạn 2) (kèm theo Tờ 

trình số 237/TTr-PTTT ngày 24/6/2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án); Sở Thông tin và Truyền thông đã 

tổ chức xin ý kiến của Sở Tài chính và tiến hành thẩm định (đã có văn bản ý 

kiến thẩm định của Sở Tài Chính). Ngày 05/7/2019, Chủ đầu tư trình Chứng 

thư thẩm định giá số 8619654/CT-BTCVALUE của Công ty Cổ phần Thẩm 

định giá BTCVALUE. Tuy nhiên, danh mục một số thiết bị đầu tư được 

thuyết minh trong Báo cáo nghiên cứu khả thi chưa khớp với thông số kỹ thuật 

thiết bị trong thẩm định giá (như: Micro không dây loại cài ve áo, Micro 

không dây cho sân khấu,…); một số hạng mục, thiết bị chưa được thuyết minh 

thông số kỹ thuật (như: Máy tính xách tay, Dây tín hiệu kết nối hệ thống, Jack 

tín hiệu âm thanh,…) nên Sở đã đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 

để tiến hành thẩm định.  

Vì vậy, ngày 05/7/2019 sẽ chưa kịp báo cáo thẩm định theo Văn bản số 

4077/UBND-VX1. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo và đề nghị UBND 

tỉnh cho lùi thời gian thẩm định đến khi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

hoàn thiện đầy đủ hồ sơ./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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