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THÔNG BÁO   

Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá 

 

Căn cứ Luật giá năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ về 
việc Quy định chi tiết một số điều của Luật giá về thẩm định giá; 

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 của Bộ tài chính về 
việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá. 

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc thanh lý xe Ô tô của Sở Văn hóa và Thể thao; 

 Sở Văn hoá và Thể thao thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá. Cụ thể 

như sau: 

1. Đơn vị có tài sản thẩm định: Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Lào Cai 

- Địa chỉ: Tầng 5, hợp khối 4, phố 30/4 phường Bắc Lệnh, thành phố Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai. 

- Điện thoại: 02143 840 039 

2. Thông tin về tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản thẩm định giá:  

2.1 Xe Ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, BKS: 24C-6579; Năm đưa vào sử 

dụng: 2006  

2.2 Xe Ô tô 16 chỗ nhãn hiệu TOYOTA-HIACE, BKS: 24C-3599; Năm 

đưa vào sử dụng: 2005 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: 

3.1. Trụ sở của tổ chức thẩm định giá có địa chỉ rõ ràng; có cơ sở vật chất, 
trang thiết bị cần thiết để thực hiện công việc. 

3.2. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong tổ chức thẩm định: Tổ chức 
được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký 

kinh doanh, Giấy đăng ký hoạt động hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành 
nghề đấu giá, Thẻ thẩm định viên). 

3.3. Thù lao dịch vụ thẩm định phù hợp.  

3.4. Có tên trong danh sách các tổ chức thẩm định giá do Bộ Tài chính công bố. 

4. Thành phần hồ sơ gồm: 



- Hồ sơ năng lực; 

 - Có bảng báo giá thù lao dịch vụ thẩm định phù hợp. 

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia của các tổ chức thẩm định 
giá: 

- Thời gian: Nhận hồ sơ tham gia thẩm định giá: trong 05 ngày làm việc, từ 

ngày 24/6/2022 đến hết ngày 29/6/2022 (trong giờ hành chính) 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Lào Cai. 

Chi tiết liên hệ đồng chí Đào Nguyên Lực; Địa chỉ: Văn phòng Sở Văn hóa 
Thể thao - Tầng 5, hợp khối 4, phố 30/4 phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai; Số điện thoại: 0913287462. 

Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh trân trọng Thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử sở; 
- Lưu: Vp. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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