
 

THÔNG BÁO  
 

Về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện thẩm định giá  

tài sản trong tố tụng hình sự 
 

 Căn cứ Bộ Luật tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ Quy định 

chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự; 

Căn cứ Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày  23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ 

tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP; 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Ninh Bình thông báo lựa chọn 

đơn vị, tổ chức tham gia Thẩm định giá hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử Real-Time 

PCR, model Cobas®4800 hoàn toàn mới do hãng Roch (Thuỵ Sỹ) sản xuất theo yêu 

cầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình. 

1.Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá:  Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình 

sự tỉnh Ninh Bình.  

Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, số 11 đường Trần Hưng Đạo, phường 

Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

2.Tài sản thẩm định giá: Tài sản định giá trong tố tụng hình sự theo Yêu 

cầu định giá số 122/YC-CSKT ngày 13/10/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an tỉnh Ninh Bình. Cụ thể: 

Hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử Real-Time PCR, model Cobas®4800 

hoàn toàn mới do hãng Roch (Thuỵ Sỹ) sản xuất, bao gồm: 

- 01 Máy tách chiết acid Nucleic cobas X480, mã số 05200890001, số seri 598D; 

- 01 Máy định danh vi khuẩn, vi rút cobas Z480, mã số 05200881001, số seri 54467. 
  

3. Mục đích thẩm định giá: Định giá lại tài sản trong tố tụng hình sự theo 

yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình.    

Thời điểm xác định giá :  Tại thời điểm tháng 3 năm 2020 theo giá thị trường. 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:  
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- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai 

doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính. 

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được 

thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 

được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014; Thông tư số 

28/2015/TT-BTC ngày 206/3/2015 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về 

thẩm định giá. 

- Thẩm định viên phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và 

quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; 

- Mức tính phí thẩm định rõ ràng, minh bạch theo đúng quy định hiện hành. 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đề xuất tham gia thẩm định giá:  

- Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày (từ ngày 24/11/2022 đến hết ngày 02/12/2022. 

Trong giờ hành chính). 

- Hình thức nộp hồ sơ:  

+ Nộp trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, 

đơn vị đăng kí tham gia tổ chức thẩm định giá và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước 

công dân. 

+ Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo 

dấu bưu điện trước 16h ngày 02/12/2022.  (Không hoàn trả hồ sơ khi không được lựa chọn) 

- Địa điểm nộp hồ sơ:  Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình (phòng Giá công sản) - số 11 

đường Trần Hưng Đạo phường Đông Thành thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình. 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Ninh Bình thông báo để các 

đơn vị, tổ chức đủ điều kiện thực thẩm định giá tài sảnđược biết và đăng ký./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

- Như trên;                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

- Cổng thông tin điện tử  

Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình; 

-Lưu: VT; HĐĐGTTHS; KY(02). 

 

 

                                                                      Đinh Thị Mỹ Hạnh 
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