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Kính gửi:  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức 

 

Thực hiện Văn bản số 7087/UBND-VX1 ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh 

về việc thẩm định phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ (kèm theo Tờ trình số 

649/TTr-CĐKTVĐ ngày 17/10/2019 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức 

Hà Tĩnh); sau khi nghiên cứu hồ sơ và các văn bản liên quan, Sở Thông tin và 

Truyền thông có ý kiến như sau: 

Theo Quyết định số 592/QĐ-CĐKTVD ngày 26/10/2019 của Quý Trường 

về việc sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hiện có của đơn vị để 

thực hiện mua sắm phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ thì nguồn vốn thực hiện 

mua sắm phần mềm nêu trên là ngân sách sự nghiệp. Vì vậy cần tuân theo quy 

định tại Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không 

yêu cầu phải lập dự án. Mặt khác, trong hồ sơ Quý Trường đã gửi, chưa có 

thuyết minh theo hướng dẫn tại Thông tư nêu trên. 

Vì vậy đề nghị Trường hoàn thiện để Sở có căn cứ để tiến hành thẩm 

định./. 
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