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THÔNG BÁO 

Lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá tài sản thanh lý 
----- 

 

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá tài sản. 

 

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Quyết định số 2305-QĐ/HU ngày 14/12/2022 của Huyện ủy 

Mường Khương về việc thanh lý xe ô tô Huyện ủy Mường Khương;  

Văn phòng Huyện ủy Mường Khương thông báo lựa chọn tổ chức, doanh 
nghiệp thẩm định giá tài sản thanh lý, cụ thể như sau: 

1. Đơn vị có tài sản: 

- Văn phòng Huyện ủy Mường Khương. 

- Địa chỉ: Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. 

2. Tài sản thẩm định giá gồm: 

01 (một) Xe ô tô biển kiểm soát 24A-00668; Loại xe: Kia Sorento màu sơn 

bạc; Số máy: G4KEAH722385; số khung: KNAKU811DA5100262; Năm sản 
xuất năm 2010; Nước sản xuất: Hàn Quốc; Số lượng chỗ ngồi: 07 chỗ.  

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá: 

- Là tổ chức thẩm định giá được Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh đoanh dịch vụ thẩm định giá. 

- Thẩm định viên về giá có năng lực, kinh nghiệm và uy tín hoạt động 
trong lĩnh vực thẩm định giá tối thiểu là 02 năm;  

- Có biểu phí thẩm định rõ ràng, công khai, chi phí hợp lý; 

- Có cơ sở, trang thiết bị cần thiết đảm báo cho việc thẩm định giá ; 

- Có phương án giải quyết khiếu nại, tố cáo về giá; giải trình và cam kết 
chịu trách nhiện về kết quả thẩm định giá. 

- Cung cấp chứng thư theo quy định và chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định. 

 4. Hồ sơ gồm có: 

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp  

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm 



- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá và biểu phí dịch vụ kèm theo 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia  

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký thông báo.  

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Huyện ủy Mường 
Khương; Địa chỉ: Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. 

Hết thời hạn trên Văn phòng Huyện ủy Mường Khương căn cứ số lượng 
hồ sơ tham gia, các tiêu chí lựa chọn để ký hợp đồng thẩm định giá theo quy định 

của pháp luật và không hoàn trả hồ sơ đối với đơn vị không được lựa chọn) 

Văn phòng Huyện ủy Mường Khương trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                               
- TT Huyện ủy, 

- Cổng TTĐT huyện Mường Khương, 
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

           

 

 
 
 

Đặng Quốc Đoàn 
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