
   

                                                                                                                                  

UBND TỈNH BÌNH THUẬN  

    HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ  

    TÀI SẢN TRONG TTHS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
             

          Bình Thuận, ngày 21 tháng 11 năm 2022 
     Số: 203/TM-HĐĐGTS  

 
 

 

                                           Thư mời: Tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá 

                                                              

1. Tên đơn vị: Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình 

Thuận. 

2. Địa chỉ: 400 đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. Số điện thoại: 0252.38 21756. 

3. Mục đích định giá: Định giá trị quyền sử dụng đất của 16 thửa đất theo 

Yêu cầu định giá tài sản số 564-48B/YC-PC03-Đ9 ngày 16/6/2022 của Cơ quan 

Cảnh sát Điều tra – Công an thành phố Hồ Chí Minh về định giá tài sản, thời điểm 

định giá tháng 6/2022. 

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

- 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 (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 và các quy định của pháp luật về thẩm 

định giá, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá 

có uy tín,...; 

- Giá dịch vụ định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập 

thông tin để định giá,...); 

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về 

giá đã tư vấn định giá. Tham gia phối hợp (không từ chối) khi Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự có Giấy mời họp.  

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Thuận kính mời 

các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn tham gia để phục vụ công tác.   

  

Nơi nhận:           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
- Như trên;   

- Lưu: VT, QLG&CS(Gấm). 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

          Phó Giám đốc Sở Tài chính     

                  Nguyễn Văn Hoa 
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