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VPUBND TINH HA NAM KInh g1ri: 
- Các B, cci quan ngang B; 
- Uy ban nhãn dan các tinh, thành phô trrc 

thuc trung uong. 

Hoat 
dng thm djnh giá bao gm thm djnh giá cüa nhà nixâc Va thâm 

djnh giá cUa các doanh nghip thm djnh giá dã gop phn quan tr9ng náng cao 
hiu qua cong tác quân l tài chInh, giüp tit kim chi tiéu trong du tu mua srn 
tài san, chng lang phi, tht thoát trong hoat  dng san xut kinh doanh; dng 
thii, bâo v quyn lçci và lqi Ich hqp pháp cüa chü tài san, các nhà d.0 tu và các 
ben lien quan tham gia giao djch... Tuy nhiên, th?i gian qua dã xut hin mt s 
doanh nghip th.m djnh giá, thrn djnh vién v giá hành ngh vi phrn quy djnh 
cüa pháp lut v th.m djnh giá, dáng chü là nhng vi phm v tiêu chu.n dao 
di'rc ngh nghip trong qua trInh hoat dng ngh nghip nén ãnh hithng dn kt 
qua th.m djnh giá; qua do gay thAt thoát ngãn sách nhà nithc, giám hiu qua dAu 
tu, tao  gnh n.ng cho xã hOi...  din hInh là vi pham trong boat dng mua sm 
trang thit bj, 4t tuy t& giáo diic và thAm djnh giá dAt th thii gian qua. 

Nhm ngän chn hin tlrçing tiêu cxc, kjp th&i chAn chinh các hoat  dng 
thAm djnh giá, cUng nhu thng cu&ng vai trO cüa hoat  dng thAm djnh giá cüa nhà 

F A t 1 X I A * A A F P * nuac; Bc Tai chmh de ngh cac B, nganh va Uy ban than dan cac tinh, thanh 
ph trrc thuc Trung hang: 

- Thrc hin dAy dU và dung thm quyn trong cong tãc quãn li nhà nuàc v 
thAm djnh giá duqc quy djnh tai  Diu 5 Nghj djnh s 89/2013/ND-CP ngày 
06/8/2013 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut Giá ye 
thAm djnh giá; 

- Dam báo thrc hin dung quy djnh v trInh tir, thu tiic thâm djnh giá cüa 
nhà nithc tai  khoãn 2 Diu 31 và Diu 44, 45, 46 cüa Lut Giá và Miric 4 (tr 
Diu 23 dn Diu 32) Nghj djnh s 89/2013/ND-CP; 

- Thrc hin dung chüc nàng, nhim vi cüa Hi dng thm djnh bang giá 
dAt, thAm djnh phixong an giá dAt cüa Hi dng thm djnh giá dAt theo ding quy 
djnh tai  Thông tu lien tjch s 87/201 6/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 cüa 
BO Tài chinh và B Tài nguyen và Môi tru&ng huóng dn vic thâm djnh dr 
thâo bang giá dAt cüa Hi dng thAm djnh bang giá dAt, thAm djnh phuang an 

giá dAt cüa Hi dng thm djnh giá dAt, cüng nhu quy djnh tai  Nghj djnh s 
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44/2014/ND-CP ngây 15/5/2014 cüa ChInh phü quy djnh v giá d.t và Lu.t Dt 
dai näm 2013. 

Trong qua trmnh thrc hin, trueing hçip phát sinh khó khàn, vu&ng mac, d 
nghj phãn ánh v B Tài chinh d xem xét, huâng dn kp thôi./. 

Ncrinhn: 
- Nhu trén; 
- TTg ChInh phü (d b/c); 
- Phó Thu tlróng L Minh Khái (d b/c); 
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- Website. B Tài.chfnh; 
- Lru: VT, QLG ('O b):,/ 
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