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 Kính gửi: Sở Tài chính Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1637/STC-QLG&CS ngày 15/8/2019 của Sở Tài 

chính về việc xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định Thành lập Hội đồng để xác 

định giá khởi điểm tài sản công và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định giá tài 

sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Sau khi nghiên cứu, xem xét dự thảo Tờ 

trình, Quyết định Thành lập Hội đồng để xác định giá khởi điểm tài sản công và 

nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định giá tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. UBND huyện Đình Lập cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình, 

Quyết định Thành lập Hội đồng để xác định giá khởi điểm tài sản công và nguyên 

tắc hoạt động của Hội đồng định giá tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, do 

Sở Tài chính chủ trì soạn thảo. 

2. UBND huyện Đình Lập có ý kiến tham gia chỉnh sửa Quyết định như 

sau: 

- Về tên tiêu đề đề Quyết định: “Thành lập Hội đồng để xác định giá khởi 

điểm tài sản công và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định giá tài sản công trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Đề nghị bỏ cụm từ “khởi điểm” vì Hội đồng định giá tài 

sản gồm nhiều nội dung như: Định giá để xác định giá khởi điểm làm căn cứ cho 

việc bán đấu giá, bán tài sản theo hình thức khác; định giá để xác định giá trị tang 

vật, phương tiện vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm 

quyền xử phạt;  ……., liên danh liên kết. 

- Về bố cục đề nghị tách làm hai phần gồm: Hội đồng định giá tài sản và 

nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định giá tài sản vì các Hội đồng định giá tài 

sản đều có chung nguyên tắc hoạt động. 

 UBND huyện Đình Lập có ý kiến để Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên(eOffice); 

- CT, các PCT UBND huyện(eOffice); 

- Phòng TC-KH(eOffice); 

- Lưu: VT. 
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Các hội đồng định giá và tài sản định giá 

 

1. Giá khởi điểm đối với tài sản bán đấu giá là trụ sở làm việc công 

2. Giá khởi điểm đối với tài sản bán đấu giá không phải là trụ sở làm việc 

công. 

3. Giá khởi điểm đối với tài sản báo theo hình thức niêm yết giá, và chỉ định 

thầu đối với tài sản không phải là trụ sở làm việc. 

4. Giá khởi điểm đối với tài sản thanh lý là vật tư, vật liệu thu hồi từ thanh 

lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

5. Giá trị tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức CTXH – NN 

…. , khi thực hiện liên doanh, liên kết. 

6. Giá trị tài sản để xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt. 

7. Giá khởi điểm để bán đấu giá, bán theo hình thức khác đối với tài sản là 

tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 

8. Giá khởi điểm để bán đấu giá, bán theo hình thức khác đối với tài sản là 

tịch thu theo Quyết định của Tòa án. 

9. Giá trị tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp , chìm đắm , tài sản bị đánh rơi , bỏ 

quên, tài sản không có người thừa kế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


