
 

THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản theo Yêu cầu định giá tài 

sản số 289/YC-VPCQCSĐT ngày 08/9/2022 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, 

Công an tỉnh Sóc Trăng 

Hội đồng Định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Sóc 

Trăng có nhu cầu dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản theo Yêu cầu định giá tài sản 

số 289/YC-VPCQCSĐT nêu trên: 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định. 

1.1. Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng (Hội đồng Định giá tài sản 

thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Sóc Trăng); 

1.2. Địa chỉ: Số 01 Bis, đường Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

2. Thông tin về tài sản. 

- 01 (một) sơ mi rơ móoc, biển số: 83C-000.07, nhãn hiệu: KCT, màu sơn: 

xanh, số khung: RRL40F3CC73000009, số loại: 543, năm sản xuất: 2007. 

- 01 (một) xe tải mui phủ, biển số: 83C-000.97, nhãn hiệu: DONGFENG, 

màu sơn: trắng, số máy: L3002069944241, số khung: LGAXPM6X883009722, số 

loại: DFL 1311A1, năm sản xuất: 2008. 

- 01 (một) xe đầu kéo, biển số: 83C-002.79, nhãn hiệu: VOLVO, màu sơn: 

trắng, số máy: 79029120, số khung: 4N368601, số loại: DFL 1311A1, ngày đăng 

ký mới: 04/4/2011. 

- 01 (một) xe tải mui phủ, biển số: 83L-3967, nhãn hiệu: HUYNDAI, màu 

sơn: trắng, số máy: D6CA4091005, số khung: KMFPA18SP4C034858, số loại: 

25TON, ngày đăng ký mới: 02/12/2010. 

- 01 (một) xe tải đông lạnh, biển số: 83C-020.69, nhãn hiệu: DONGFENG,  

màu sơn: vàng, số máy: L3153087603210, số khung: LGAX5D657D7006544, số 

loại: HGA/L315, năm sản xuất 2014. 

- 01 (một) xe tải đông lạnh, biển số: 83C-021.29, nhãn hiệu: DONGFENG,  

màu sơn: vàng, số máy: L3153087610615, số khung: LGAX5D657D7005586, số 

loại: HGA/L315, năm sản xuất 2014. 

- 01 (một) xe tải đông lạnh, biển số: 83C-022.33, nhãn hiệu: DONGFENG,  

màu sơn: vàng, số máy: L3153087644533, số khung: LGAX5D658D7006553, số 

loại: HGA/L315, năm sản xuất 2014. 
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3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:  

3.1. Năng lực, kinh nghiệm: Là tổ chức thẩm định giá thành lập theo đúng 

quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính, có đầy đủ bản sao 

chứng thực chứng chỉ thẩm định giá (Hồ sơ năng lực); có tối thiểu 02 hợp đồng đã 

thực hiện thẩm định giá (Hợp đồng tương tự). 

3.2. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp. 

3.3. Thù lao dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản phù hợp với quy định của 

pháp luật và có chí phí thấp. 

3.4. Các tổ chức tham gia phải cung cấp đầy đủ 03 tiêu chí nêu trên mới 

được xem là hợp lệ. Tất cả hồ sơ phải đựng trong túi hồ sơ. 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá: 

4.1. Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc 

lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản đến 17 giờ của ngày kết thúc thông 

báo. Ngoài bì thư ghi rõ “HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA THẨM ĐỊNH GIÁ 

THEO YÊU CẦU ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN SỐ 289/YC-VPCQCSĐT NGÀY 08/9/2022 

CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA, CÔNG AN TỈNH SÓC TRĂNG”. 

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng (Hội đồng Định giá tài 

sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Sóc Trăng, số điện thoại: 

0299.3825150). 

Địa chỉ: Số 01 Bis, đường Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng. 

Hội đồng Định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Sóc 

Trăng thông báo để các tổ chức thẩm định giá đăng ký./. 

  
Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT Sở Tài chính (đăng tin); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tin); 

- Lưu: VP, HĐ.        
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PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

Trần Kim Huy 
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