UBND T1NH DONG THAP

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p-Tr do-Htnh phüc

S GIAO DVC VA DAO TAO
Si:47 /SGDDT-CNTTTBTV
V/v tip nhn thit bj CNTT
các tnrng phô thông thuc xA
nông thôn mâi 2020

Dng Tháp, ngày 11 tliáng 01 nám 2021

KInh gth: Trtrâng phông Phông GDDT huyn và thành ph
Can cir Hqp ding s6 83/HD-SGDDT ngày 29/12/2020 gita Sâ Giáo dic và
Dào tto Dông Tháp vi Cong ty cô phân Cong ngh BInh Minh (dcm vj tr1Ing
thâu) ye vic gói thâu: "Gói so 4: Cung cap, lAp d.t thiêt bj cong ngh thông tin
cho các trithng tiêu hQc và trung hçc c s&".
S& Giáo dic và Dào t?o (GDDT) yêu cu TruOng phông GDDT (chi do
các tru&ng duçc cung cap thiêt bj) thrc hin các cong vic cii the nhu sau:
1.Quy& djnh thành 1p Tiu ban nghim thu thi& bj, bao gm: Thu tnthng,
kê toán, giáo viên tin hçc, nhân viên thiêt bj.
2. Chu.n bj phông hpc kiên c din tjch ti thiu 48m2, h thng chiu sang
8 bong den 1 .2m, qut (hoc may 1th), h thông các cüa chAc chAn, an toàn, có
h thông day din den phông may tInh dU tái tôi thiêu 25 bmáy tInh (2 day tái
a'içn chInh a'ên phdng may tInh t/Wc hành ~ 30A) và các diêu kin dam bão tOt
dê tiêp nhn, lAp dt phOng may tInh thrc hành cho trumg tiêu hQc và THCS
hoàn thành các cOng vic nêu trên chm nh.t ngày 20/01/2021.
H thng day mng, n áp, day din (trong phông may tinh), din cp
nguôn may tInh, nçp... Cong ty CP Cong ngh BInh Minh cung cap, lAp dat.
3. Tiu ban nghirn thu thi& bj phãi tin hành tip nh.n, kim tra, giám sat
lAp dat, nghim thu thiêt bj theo dñng danh mic, so hrng, chüng loai, thông so
19 thut và hoàn tat ho s nghim thu (trwàng phái lu'u gii 1 bién ban nghim
thu).
D nghj Cong ty c phn Cong ngh BInh Minh Co trách nhim dn trirc
tiêp các trtthng dê phôi hçip vi nhA tmng, don v P.r van giám sat, lap dt
(Cong ty cO phãn Cong ngh thông tin và Truyên thông ICC) tiên hành bàn giao
thiêt bj, lAp dt thiêt bj chAc chAn, an toàn và huâng dan sü ding, quAn trj mng
(co tài lieu hu'ó'ng dan), nghim thu theo dImg qui djnh trong hp dông dA k
kêt. Dinh kern theo van bàn nay, gOm có:
+ HçTp dng, danh mic các tru&ng Tiu hQc, THCS thrcc cung cp thi& b.
+ Danh m11c, s hiçing, chüng loi, thông s 1c thut thi& bj.
Tt Ca thit bj ducic cung cp, các tnthng pM thông phãi cp nht M so
quAn l thiêt b, kê toán. .theo dung quy djnh ngay sau khi tiêp nhn, lAp dt,
vn hành tM và nghim thu (ljch giao hang So gz.i chuye2n qua hç thong email).
.
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S& GDDT yeu cu Thu tmng các &m vj nêu trên thrc hin t& tinh thin
cong van nay, trong qua trinh th%rc hin nêu Co gI vuOng mac, báo cáo ye Sâ
GDDT (din thoi: 0277.3876375 hoc email phOng CNTTTBTV) dê kp thii
giái quyêt./.
N9i nhân:
- Nhu trén;
- GD, các Phó Giám dc (d biEt);
- Cty CP CN BInh Minh (dê ph/h);
- Cty CP CNTT và YT ICC (d ph/h);
- Lxu: VT, VH, 3b.
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