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THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá

1. Tên tổ chức có tài sản thẩm định giá: Sở Tài chính Hải Dương; Địa 
chỉ: Số 15 phố Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương.

2. Tên tài sản thẩm định giá: Hạng mục cây xanh thuộc Dự án Khu đô thị 
sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers), thành phố Hải Dương (Có bảng kê Danh 
mục chi tiết kèm theo).

3. Mục đích thẩm định giá: Phục vụ việc rà soát nghĩa vụ tài chính của 
chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers).

4. Thời điểm thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản tại thời điểm năm 
2018.

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:
- 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.

- 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.

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và 
quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh 
nghiệp thẩm định giá có uy tín, ....

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, 
thu thập thông tin để thẩm định giá,...)

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm 
về giá trị thẩm định.

6. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).
7. Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ:
- Thời hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đăng ký tham gia định giá đề nghị nộp hồ 

sơ trước 17h ngày 10/7/2022; hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện; 
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trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì được tính theo dấu bưu điện trước 
17h ngày kết thúc thời gian nhận hồ sơ.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Tài chính Hải Dương; Địa chỉ: Số 15 phố Nguyễn 
Du, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương; số điện thoại liên hệ: 
02203.859.732/0979.333.140.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các đơn vị./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc Sở; các PGĐ Sở;
- Trung tâm CNTT-VP UBND tỉnh (để đăng tải 
trên Cổng thông tin điện tử tỉnh);
- Phòng Tin học TKTC (để đăng tin trên Webside 
Sở);
- Lưu: VT, QLG&CS.

KT.GIÁM ĐỐC
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Nguyễn Đồng Kim
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