
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-STC      Lạng Sơn, ngày       tháng 02  năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thẩm định giá nhà nước 

 theo hình thức trực tuyến. 

 

    Kính gửi:    

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; Bộ đội Biên phòng; Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 

- Cục Hải quan; Cục Quản lý thị trường; 

- Các Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, thành phố. 

 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá, 

Hội đồng thẩm định giá phải có ít nhất một thành viên đã qua đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính hoặc đã có 

bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá; 

căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ công tác tập huấn của chuyên ngành thẩm định giá và 

những năm tiếp theo;  

Để đáp ứng được điều kiện về văn bằng, chứng chỉ chuyên môn (trong đó có 

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá hay còn gọi tắt là Chứng chỉ 

Thẩm định giá nhà nước), nhằm mục đích trang bị, hoàn thiện cho các cán bộ, công 

chức, viên chức có đầy đủ kiến thức và Chứng chỉ phục vụ công tác thẩm định giá 

cũng như đủ điều kiện tham gia Hội đồng thẩm định giá nhà nước; được sự đồng ý 

của UBND tỉnh tại Công văn số số 3995/VP-KT ngày 02/10/2020 về việc tổ chức lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá, Sở Tài chính Lạng Sơn thông báo 

về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về thẩm định giá nhà nước do Trung tâm Dữ liệu 

quốc gia và Dịch vụ về giá trực thuộc Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính tổ chức như 

sau: 

1. Đối tượng tham gia khóa học: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và các 

thành phần có liên quan làm công tác thẩm định giá trong cơ quan nhà nước (bao 

gồm các thành viên Hội đồng định giá tài sản, Hội đồng thẩm định giá đất tại các cơ 

quan, đơn vị có tài sản); Cán bộ, công chức, viên chức khác có nhu cầu bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá 

2. Nội dung khóa học: 
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Khóa học gồm 06 chuyên đề (theo quy định tại Thông tư số 204/2014/TT-BTC 

của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành 

thẩm định giá và Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 của Bộ Trưởng Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT0BTC ngày 

23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 

ngành thẩm định giá). 

(1) Chuyên đề 1: Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá, hoạt 

động thẩm định giá nhà nước; 

(2) Chuyên đề 2: Nguyên lý hình thành giá cả thị trường và nguyên lý căn bản 

về thẩm định giá; 

(3) Chuyên đề 3: Thẩm định giá Bất động sản; 

(4) Chuyên đề 4: Thẩm định giá máy, thiết bị; 

(5) Chuyên đề 5: Thẩm định giá doanh nghiệp; 

(6) Chuyên đề 6: Thẩm định giá tài sản vô hình. 

3. Thời gian: Tổ chức khoá học trong vòng 5 ngày liên tục. 

- Lớp bồi dưỡng 1: Từ ngày 14/3/2022 đến hết ngày 18/3/2022; 

- Lớp bồi dưỡng 2: Từ ngày 18/4/2022 đến hết ngày 22/4/2022; 

- Lớp bồi dưỡng 3: Từ ngày 30/5/2022 đến hết ngày 03/6/2022; 

- Lớp bồi dưỡng 4: Từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 08/7/2022; 

- Lớp bồi dưỡng 5: Từ ngày 22/8/2022 đến hết ngày 26/8/2022; 

- Lớp bồi dưỡng 6: Từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 07/10/2022. 

4. Hình thức học, địa điểm: Trực tuyến (online) trên phần mềm Zoom 

metting. 

5. Yêu cầu về thiết bị của các học viên tham gia khoá học. 

Các học viên tham gia khoá học chuẩn bị thiết bị học tập: Máy tính, Laptop 

hoặc điện thoại, máy tính bảng có mic/camera, kết nối Internet để truy cập vào phần 

mềm học (Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá trực thuộc Cục Quản lý giá 

- Bộ Tài chính sẽ gửi hướng dẫn cụ thể, chi tiết qua email đăng ký của từng học 

viên). 

6. Kinh phí. 

- Kinh phí: Cơ quan cử người tham gia lớp học chi trả. 

- Về học phí: 3.600.000 đồng/01 học viên. 

7. Phương thức đăng ký: Theo biểu mẫu đính kèm. 
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Sở Tài chính gửi các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có 

nhu cầu tổ chức lớp học riêng theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, đề nghị liên 

hệ trực tiếp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá trực thuộc Cục Quản 

lý giá - Bộ Tài chính Website: www.trungtamgiaquocgia.mof.gov.vn. Điện thoại 

02432.929.929; Email: trungtamgiaquocgia.mof.gov.vn. 

- Trụ sở chính: Toà nhà Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – 

Hà Nội. 

- Văn phòng giao dịch: Phòng 204 toà nhà Dự án – Ngõ Hàng Chuối 1 – 

Phường Phạm Đình Hổ - Quận hai Bà Trưng – Hà Nội. 

Đầu mối liên hệ: Ông Vũ Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm, số điện thoại 

di động: 0978.560.666 (email: vutrunghieu@mof.gov.vn) hoặc đ/c Lê Đăng Trung 

Dũng, Phụ trách Phòng Bồi dưỡng nghiệp vụ, số điện thoại di động: 0936.186.636 

(email: ledangtrungdung@mof.gov.vn) 

Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và cử người tham dự/.  
 

 

Nơi nhận: 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở TC; 

- Trang TTĐT Sở TC (đăng tải); 

- Lưu VT; QLGCS&DN. 

  

 

 

 

 

 Nguyễn Anh Yến 
 

 

 

 

http://www.trungtamgiaquocgia.mof.gov.vn/
mailto:vutrunghieu@mof.gov.vn
mailto:ledangtrungdung@mof.gov.vn
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Đơn vị:…… 

DANH SÁCH  

ĐĂNG KÝ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ   

 

TT Họ và tên 

Ngày sinh 

Quê 

quán 

Chức 

vụ, đơn 

vị công 

tác 

Bằng 

cấp 

Chuyên 

ngành 

ĐT 

Số 

CMT/Số 

HC 

Nơi 

cấp, 

ngày 

cấp 

Ghi 

chú 

(điện 

thoại/e

mail) 

Nam Nữ 

1           

2           

3           

....           

       Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2022 

        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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