ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 485/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 29 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:
“Đầu tư hệ thống giáo dục thông minh”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 43/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về
quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà
nước;
Căn cứ Nghị quyết 308/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của Hội đồng Nhân
dân tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống giáo dục thông
minh;
Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc ủy quyền,
giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà
nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch
UBND tỉnh Gia Lai;
Theo Văn bản số 790/STTTT-CNTT ngày 22/5/2021 của Sở Thông tin và
Truyền thông về thẩm định thiết kế cơ sở Dự án “Đầu tư hệ thống giáo dục
thông minh”;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 963/TTr-SGDĐT
ngày 18/5/2021 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 58/TTr-SKHĐT ngày
29/5/2021 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: “Đầu tư hệ
thống giáo dục thông minh”.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án: Đầu tư hệ thống giáo dục thông minh với nội
dung như sau:
1. Tên dự án: Đầu tư hệ thống giáo dục thông minh.

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.
3. Tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH tư vấn thiết kế
đầu tư và xây dựng Phú Thịnh Gia (Địa chỉ: 14D Vạn kiếp, thành phố Pleiku,
tỉnh Gia Lai).
4. Địa điểm đầu tư: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
5. Mục tiêu đầu tư:
Triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ về giáo dục để xây dựng
thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh nhằm khai thác, phát huy các
tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, bảo vệ môi trường
bền vững; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ giáo dục; đồng
thời đảm bảo tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, giám
sát, quản lý phát triển giáo dục; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao
năng lực cạnh tranh, chất lượng cuộc sống người dân.
- Đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT),
ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, dạy và học, góp
phần đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng
giáo dục.
- Nâng cao trình độ CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (nhân
lực) trong ngành giáo dục phục vụ công tác quản lý và chuyên môn.
- Phát triển hệ thống thông tin liên thông, kết nối các trường học với cơ
quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.
- Phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục và đào tạo, đồng thời tích
hợp, chia sẻ dữ liệu với các dữ liệu của các lĩnh vực khác phục vụ công tác quản
lý, quy hoạch phát triển giáo dục.
- Triển khai thí điểm các mô hình hiện đại hóa, đổi mới dạy và học như
trường học thông minh, lớp học thông minh, camera giám sát trường học,..cho
một số trường học tại thành phố.
6. Quy mô dự án:
TT

Tên hạng mục

Số lượng

1

Trang bị phòng học tiên tiến cho các trường THPT

20 phòng

2

Đầu tư hệ thống camera giám sát các vị trí xung yếu,
thiết bị tích hợp, truyền tải thông tin từ trường, trung
tâm về Trung tâm điều hành tỉnh

9 hệ thống

3

Phần mềm kết nối điều hành thông minh: Hạng mục
khảo sát, kết nối dữ liệu.

2 hệ thống

7. Số bước thiết kế: 02 bước.

a) Giải pháp thiết kế cơ sở cần tuân thủ: theo Báo cáo nghiên cứu khả thi
được duyệt.
b) Giải pháp thiết kế cơ sở cho phép chủ đầu tư được thay đổi trong bước
thiết kế tiếp theo: Không có.
8. Tổng mức đầu tư:
18.000.000.000 đồng.
Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng chẵn.
Trong đó:
- Chi phí thiết bị
17.069.205.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án
334.549.236 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư
501.247.875 đồng
- Chi phí khác
92.504.888 đồng
- Chi phí dự phòng
2.493.001 đồng
9. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh: 18 tỷ đổng.
10. Thời gian thực hiện: Năm 2021.
11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.
12. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định giá thiết bị làm cơ sở triển
khai các thủ tục tiếp theo; chịu trách nhiệm về hồ sơ thiết kế, dự toán (bước 2)
và các hồ sơ khác có liên quan; tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định của
Nhà nước, công trình đảm bảo chất lượng và hiệu quả kinh tế.
- Quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, tổ chức kiểm tra
nghiệm thu, thanh toán các chi phí phải đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các Sở, Ban
ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Đ/c Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, KTTH.
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