
THÔNG BÁO 

Về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản 
 

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;                                                                                                

Căn cứ Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Luật thi 

hành án dân sự số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật thi hành án dân sự. 

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy 

định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính Phủ về Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về Thẩm định giá;  

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân 

về tài sản và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Căn cứ bản án số 41/2021/HSST ngày 08/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 93/QĐ-CCTHADS ngày 

21/01/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Bình; 

Căn cứ Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản (Giữa Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Lộc Bình và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình) hồi 16 giờ 00 

phút ngày 01/4/2022. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình thông báo công khai về việc lựa 

chọn tổ chức thẩm định giá tài sản như sau: 

1. Người có tài sản thẩm định giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc 

Bình. 

Địa chỉ: Khu Bản Kho,Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

2.Tài sản thẩm định giá gồm: 

01 xe ô tô con đã qua sử dụng. 

Nhãn Hiệu: SUZUKI 

Loại xe: Ô tô con 

Biển kiểm soát: 12A-018.53 

UBND HUYỆN LỘC BÌNH 

PHÒNG TÀI CHÍNH – KH  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 113/TB-TCKH Lộc Bình, ngày 07 tháng 7 năm 2022 
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Màu sơn: Trắng 

Số máy: F10A1076758 

Số khung: DA21VVN103189 

Số loại: SK410WV 

Dung tích: 970 

Số chỗ ngồi: 07  

Năm sản xuất: 2004 

Nước sản xuất: Việt Nam 

3. Tổ chức  thẩm định giá tài sản phải có các tiêu chí sau:  

Tổ chức thẩm định giá được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 

luật đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. 

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá. 

- Có thù lao dịch vụ thẩm định, chi phí thẩm định tài sản phù hợp. 

- Có tên trong danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm 

định giá tài sản năm 2022 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ tài chính ban hành. 

- Một số tiêu chí khác phù hợp với tài sản thẩm định giá. 

4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá: 

Kể từ ngày ra thông báo này cho đến 17 giờ 00 phút ngày 11/07/2022 (trong 

giờ hành chính) 

5. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá: 

Nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình. 

Địa chỉ: Khu Bản Kho,Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

Điện thoại liên hệ: 02053840237. 

Đối với tổ chức thẩm định giá có nộp hồ sơ đăng ký nhưng không được lựa 

chọn, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình sẽ không hoàn trả hoàn lại hồ 

sơ đã nộp. 

Vậy, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình thông báo để các tổ chức 

chức thẩm định giá được biết./.                                                                

Nơi nhận:  

- Cổng thông tin điện tử UBND huyện Lộc 

Bình; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

 

Hoàng Vĩnh Hưng 
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