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SỞ TÀI CHÍNH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-STC      Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị xác định hệ số điều chỉnh giá đất 
 

Căn cứ Luật Giá ngày 01 tháng 01 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 

14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy 

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

12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá 

về thẩm định giá; 

Căn cứ Thông tư 38/TT-BTC ngày 23/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy 

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

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn thông báo lựa chọn các tổ chức, đơn vị xác định 

hệ số điều chỉnh giá đất như sau: 

1. Thông tin tài sản cần xác định hệ số điều chỉnh giá đất  

- Đất sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp khác, diện tích: 47,0m2 và 

đất sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác, diện tích: 7.727,4m2. 

- Vị trí khu đất: thôn Pá Hà, xã Lương Năng, huyện Hữu Lũng. 

- Mục đích xác định hệ số: Để xác định giá đất tính thu tiền thuê đất trả tiền 

một lần cho cả thời gian thuê đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dự án Đại 

Quang. 

- Địa điểm xác định hệ số: thôn Pá Hà, xã Lương Năng, huyện Hữu Lũng. 

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá 

Lựa chọn và ưu tiên các tổ chức thẩm định giá có đủ các điều kiện và tiêu 

chí sau: 

a) 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. 

b) Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp 

không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

c) Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá 

Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx
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Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy 

định của pháp luật; ưu tiên doanh nghiệp đã từng thẩm định giá có kinh nghiệm 

trong việc thẩm định giá đất. 

d) Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 7 Nghị 

định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật giá về thẩm định giá và các quy định của pháp luật, có kinh 

nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá. 

e) Giá dịch vụ thẩm định giá bằng hình thức mức giá dịch vụ trọn gói (đã 

bao bồm toàn bộ chi phí khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản) 

f) Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư, Báo cáo theo quy định và chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về giá trị thẩm định. 

3. Hồ sơ đăng ký gồm 

- Văn bản đề nghị được thực hiện 

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp 

- Hồ sơ năng lực của tổ chức: 

+Bản mô tả năng lực doanh nghiệp (Có Thông báo, chứng thư điển hình liên 

quan đến thẩm định giá các tài sản trên…, mà doanh nghiệp đã thực hiện thành 

công). 

+ Danh sách doanh nghiệp, thẩm định viên doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt 

động thẩm định giá theo Thông báo của Bộ Tài chính. 

+ Bản phô tô công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

thẩm định giá của doanh nghiệp. 

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm toàn bộ chi phí liên quan 

đến việc thẩm định). 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ 

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 01/02/2023 (trong giờ 

hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản lý giá công sản và Doanh nghiệp – Sở 

Tài chính tỉnh Lạng Sơn; Địa chỉ: Phố Nguyễn Chí Thanh, khu Tái định cư và dân 

cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 - Số điện thoại liên hệ: 0205 3870142   

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện. 

Sở Tài chính Thông báo để các tổ chức, đơn vị thẩm định giá  tài sản có đủ 

các điều kiện và tiêu chí biết và đăng ký theo quy định./. 

  KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Bộ Tài chính-Cục QLG; 

- Trang TTĐT tỉnh (đăng tin thông báo); 

- Trang TTĐT Sở TC (đăng tin thông báo); 

- C, PCVP Sở;  

- Lưu: VT, QLGCS&DN. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Yến 
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