
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-STC Sóc Trăng, ngày         tháng 01 năm 2023 

                             

 

THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định giá  

                                

Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng có nhu cầu dịch vụ tư vấn thẩm định giá  

giá các tài sản như sau: 

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

1.1. Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng; 

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

tỉnh Sóc Trăng. 

2. Thông tin về tài sản. 

- 01 (một) Sà lan đặt cần, số đăng ký: LA-06186, vỏ thép, giấy chứng 

nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 6186/ĐK của Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Long An cấp ngày 27/9/2012, đã qua sử dụng, tình trạng còn hoạt động; 

- 01 (một) Xáng cạp hiệu NORTHWEST, vỏ thép, đã qua sử dụng, tình 

trạng còn hoạt động; 

- 01 (một) Sà lan chở hàng khô, số đăng ký VL-15223, vỏ thép, giấy 

chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 0076/ĐK2019 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 23/4/2019, đã qua sử dụng, tình trạng 

còn hoạt động; 

- 01 (một) Máy YANMAR, vỏ thép, đã qua sử dụng, tình trạng còn hoạt 

động; 

- 01 (một) Máy HINO, vỏ thép, đã qua sử dụng, tình trạng còn hoạt 

động. 

- 01 (một) Tàu hút, số đăng ký: SG-8128, vỏ thép, giấy chứng nhận đăng 

ký phương tiện thủy nội địa số 6661/ĐK của Sở Giao thông vận tải Thành Phố 

Hồ Chí Minh cấp ngày 17/7/2018, đã qua sử dụng, tình trạng còn hoạt động; 

- 03 (ba) Máy ISUZU, vỏ thép, đã qua sử dụng, tình trạng còn hoạt động. 

- 01 (một) Đầu hút đất, bằng gang, đã qua sử dụng, tình trạng còn hoạt 

động. 

- 01 (một) Đầu hút nước, bằng gang, đã qua sử dụng, tình trạng còn hoạt 

động. 
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- 01 (một) Đầu bơm, bằng gang, đã qua sử dụng, tình trạng còn hoạt 

động. 

- 01 (một) Sà lan đặt cần, số đăng ký LA-00733, vỏ thép, giấy chứng 

nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 0733/ĐK của Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Long An cấp ngày 07/3/2005, đã qua sử dụng, tình trạng còn hoạt động; 

- 01 (một) Xáng dây MITSUBISHI, vỏ thép đã qua sử dụng, tình trạng 

còn hoạt động; 

- 01 (một) Đầu bơm nước, bằng gang, đã qua sử dụng, tình trạng còn hoạt 

động; 

- 01 (một) Đầu bơm đất, bằng gang, đã qua sử dụng, tình trạng còn hoạt 

động;  

- Khoáng sản sét phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật quy định để sản xuất 

Clanhke xi măng Pooc Lăng theo TCVN 6071-2013, khoáng sản đã được xác 

định bao gồm: 

+ Khoáng sản (cát san lấp), khối lượng: 9.620,50 m3. 

+ Khoáng sản bùn (đất san lấp), khối lượng: 26.264,10 m3. 

3. Nội dung yêu cầu định giá tài sản: 

- Xác định giá trị các tang vật, phương tiện nêu trên, mỗi tang vật, phương 

tiện là bao nhiêu tiền, theo hiện trạng thực tế và thời điểm hiện nay. 

- Xác định giá trị của khoáng sản: Khoáng sản (cát san lấp), có khối 

lượng: 9.620,50m3 và khoáng sản bùn (đất san lấp), có khối lượng: 

26.264,10m3 là bao nhiêu tiền, theo hiện trạng thực tế và thời điểm hiện nay. 

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

4.1. 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). 

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

chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp. 

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

của pháp luật và có chi phí thấp. 

4.4. 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. 

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

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về 

việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (trong giờ hành chính). 
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Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo 

đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc 

thông báo). Hồ sơ phải đựng trong phong bì ghi “Thẩm định giá tang vật, 

phương tiện và giá trị khoán sản)”. 

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng (Phòng Quản lý 

Giá, Công sản và Doanh nghiệp, số điện thoại: 02993825150). 

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

Sóc Trăng. 

Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng thông báo để các tổ chức thẩm định giá 

tham gia đăng ký./. 

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

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

- Lưu: VP, GCSDN.        

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
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