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THÔNG Tư
Quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng
hoạt động thẩm định giá

Căn cứ Luật giả ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định sô 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giả về tham định giá;
Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tố chức của Bộ
Tài chính;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát
và đảnh giá chất lượng hoạt động thấm định giả.
Chương I
QUY ĐỊNH CHƯNG
Điều 1. Pham vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt
động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá
hành nghề theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:
1. Doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc kiểm tra, giám sát và đánh giá
chất lượng hoạt động thẩm định giá.
3. Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác
có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tu íìàv, các từ ng"u uiỉữx đây đuơc iìiCU nliư Sa.li;
1. Kiểm tra hoạt động thẩm định giá là việc xem xét, đánh giá doanh
nghiệp thẩm định giá đối với các nội dung:

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá, Hệ thống Tiêu
chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các quy định của pháp luật cỏ liên quan.
b) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về kiểm tra,
giám sát chất lượng hoạt động thẩm định giá tại doanh nghiệp thẩm định giá.
2. Giảm sát hoạt động thẩm định giá là việc theo dõi, đánh giá sự tủân thủ
các quy định của pháp luật về thấm định giá, Hệ thống Tiêu chuân thâm định giá
Việt Nam và các pháp luật có liên quan của doanh nghiệp thấm định giá và thẩm
định viên về giá hành nghề.
3. Đánh giá chất lượne hoạt động thẩm định giá là việc cơ quan nhà nước
có thẩm quyền thông qua kiểm tra, giám sát hoạt động thẩm định giá thực hiện
việc chấm điểm chất lượng hoạt động thẩm định giá của các doanh nghiệp thâm
định giá.
Điều 4. Mục đích kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động
thấm định giá

1. Nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá.
2. Phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm trong hoạt động thẩm
định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề,
ngăn nsừa các rủi ro trong hoạt động thẩm định giá.
3. Sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định của pháp luật về thẩm định giá,
Hệ thốna Tiêu chuấn thẩm định giá Việt Nam.
4. Rà soát, kiến nghị để thống nhất áp dụng Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt
Nam trong hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Kinh phí kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động
thẩm định giá

1. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định
giá do ngân sách nhà nước đảm báo, được bô trí trong dự toán chi thường xuyên
cua cơ quan kiểm tra và được sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Nội dung chi và mức chi
a) Chi công tác phí cho cá nhân tham gia Đoàn kiếm tra được thực hiện
theo chế độ quy định;
b)Chi hoạt động của Hội đồne và Tô giúp việc của Hội đồng đánh giá
chất lượng hoạt động thâm định giá bao gồm chi hội họp, chi văn phòng phẩm
và các khoản chi khác cho hoạt độns của Hội đồng thực hiện theo quy định của
pháp luật;
c) Đổi với những khoản chi liên quan đến kiêm tra, giám sát và đánh giá
chất lượng hoạt động thâm định giá không quy định tại điêm a, b khoan này, thủ
trương cơ quan kiểm tra xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
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Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THÈ
Mục 1
KIẺM TRA HOẠT ĐỌNG THẢM ĐỊNH GIÁ
Điều 6. Hình thức kiểm tra

1. Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch.
2. Kiểm tra đột xuất.
Điều 7. Phạm vi, yêu cầu kiểm tra

1. Phạm vi kiểm tra
a) Các tài liệu, hồ sơ liên quan đến điều kiện hoạt động của doanh nghiệp
thẩm định giá và quản lý thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp;
b) Các hồ sơ thẩm định giá do doanh nghiệp thực hiện: Hồ sơ thấm định
giá được lựa chọn để kiểm tra là những hồ sơ đã được phát hành trong thời kỳ
kiểm tra hoặc thời kỳ khác theo yêu cầu của cơ quan kiếm tra;
c) Các tài liệu, hồ sơ khác có liên quan trong quá trình kiểm tra.
2. Yêu cầu kiểm tra
a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về thấm định giá;
b) Đảm bảo tính trung thực, độc lập, khách quan giữa Đoàn kiểm tra với
doanh nghiệp được kiểm tra;
c) Tuân thủ các yêu cầu về bảo mật theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Thời hạn kiểm tra

1. Kiêm tra định kỳ
Kiểm tra định kỳ được thực hiện đối với một doanh nghiệp thẩm định giá
ít nhất một lần trong 4 năm tính từ ngày doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá hoặc tính từ lần
kiếm tra liền kề trước đó.
2. Kiểm tra đột xuất
Kiểm tra đột xuất được thực hiện đối với doanh nghiệp thẩm định giá
trong các trường hợp sau đây:
. a) Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thấm định giá;
b) Theo yêu cầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp
luật về khiếu nại, tố cáo.
3. Doanh nghiệp thẩm định giá đã được kiểm tra đột xuất thì không thực
hiện kiếm tra định kỳ hoặc kiếm tra định kỳ kết hợp với kiêm tra đột xuât ngay
trong năm đó.
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4. Bộ Tài chính thông báo quyết định kiểm tra tới các doanh nghiệp thâm
định giá được kiểm tra.
Điều 9. Thòi gian kiểm tra

Thời gian thực hiện kiểm tra hoạt động thấm định giá'đối với một doanh
nghiệp thấm định giá tối đa là 05 ngày làm việc. Trường hợp phức tạp có thế
kéo dài thời gian kiểm tra nhưng không quá 10 ngày làm việc.
Điều 10. Tổ chức Đoàn kiểm tra

1. Bộ Tài chính thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra tại doanh nghiệp
thấm định giá.
2. Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm Trưởng Đoàn kiêm tra và các
thành viên, số lượng thành viên tham gia Đoàn kiếm tra tối thiêu là 3 người và
số lượng thành viên tối đa tùy thuộc vào quy mô của cuộc kiếm tra. Thành viên
Đoàn kiểm tra là công chức của Bộ Tài chính; trường hợp cần thiết, thành viên
được huy động từ Sở Tài chính (nơi mà doanh nghiệp thẩm định giá đặt trụ sở
chính), Tổ chức nghề nghiệp về thâm định giá và các doanh nghiệp tham định
giá theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Tài chính.
Trường hợp kiểm tra đột xuất đối với vụ việc phức tạp, liên quan đến
trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp, nhiều ngành thì Bộ
Tài chính ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành.
Điều 11Ế Tiêu chuẩn thành viên Đoàn kiểm tra và Trưởng Đoàn kiểm

1. Thành viên Đoàn kiểm tra phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, độc lập,
trung thực, khách quan, có tinh thần trách nhiệm.
2. Thành viên Đoàn kiểm tra (trừ công chức của Bộ Tài chính và Sở Tài
chính) phải đảm bảo các tiêu chuân sau đây:
a) Đối với thành viên được huy động từ Tổ chức nghề nghiệp về thẩm
định giá: Có Thẻ thẩm định viên về giá và có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hoạt
động trong lĩnh vực thấm định giá;
b) Đối với thành viên được huy động từ các doanh nghiệp thẩm định giá:
- Là thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp thâm định giá mà
doanh nghiệp đó có tối thiểu 05 năm hoạt động thẩm định giá liên tục và không
bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá, đồng thời đã được
kiểm tra và có tổng số điểm đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá đạt từ
85 điếm trở lên trong lần kiêm tra gần nhất;
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực tế hành nghề thẩm định giá kê từ
khi được cấp Thẻ thẩm định viên và không bị xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực thẩm định giá trong thời gian 03 năm gần nhất tính đến thời điêm thành
lập Đoàn kiêm tra.
3. Trường Đoàn kiểm tra phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:
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a) Tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Có chức danh lãnh đạo từ cấp phòng trở lên hoặc có Thẻ thanh tra viên
chính trở lên.
4. Trưởng đoàn và thành viên Đoàn kiểm tra không được tham gia kiêm
tra tại doanh nghiệp thâm định giá khi thuộc một trong các trường họp sau đây:
a) Là cổ đông hoặc thành viên góp vốn vào doanh nghiệp thẩm định giá
được kiểm tra;
b) Là thành viên trong Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành
viên hoặc Ban kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra;
c) Có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của mình (hoặc của vợ/
chồng) có mối quan hệ lợi ích trực tiếp với đối tượng được kiếm tra hoặc là
thành viên Ban Giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá được kiêm tra;
d) Đã từng làm việc tại doanh nghiệp thẩm định giá và đã thôi việc tại
doanh nghiệp đó mà thời gian tính từ thời điểm thôi việc đến thời điểm ra quyết
định thành lập Đoàn kiểm tra chưa đủ 24 tháng.
Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng được kiểm tra

1. Quyền của đối tượng được kiểm tra
a) Được cơ quan kiểm tra thông báo bằng văn bản về mục đích, nội dung,
thời gian, thành phần đoàn kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra tại doanh
nghiệp;
b) Giải trình, kiến nghị với cơ quan kiểm tra về những nội dung còn có ý
kiến khác nhau về đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá giữa doanh
nghiệp thẩm định giá và Đoàn kiểm tra.
2. Nghĩa vụ của đối tượng được kiểm tra
a) Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra thực hiện công
việc kiểm traễ Bố trí thẩm định viên hành nghề và những người có trách nhiệm
liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra;
b) Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực các hồ sơ, tài liệu,
thông tin cần thiết có liên quan đến phạm vi kiểm tra theo quy định tại Khoản 1
Điều 7 Thông tư này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các
hồ sơ, tài liệu, thông tin đã cung cấp;
c) Báo cáo với Đoàn kiểm tra về tình hình doanh nghiệp và giải trình,
cung cấp thông tin khi có yêu cầu của Đoàn kiếm tra; '
d) Thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra, thực hiện các biện pháp khắc
phục sai sót, tồn tại được phát hiện trong quá trình kiểm tra và gửi cơ quan kiếm
tra báo cáo giải pháp khắc phục sai sót theo quy định tại Điều 18 của Thông tư
Điều 13ễ Quyền và nghĩa vụ của thành viên Đoàn kiểm tra

1 ễ Quyền của thành viên Đoàn kiểm tra
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a) Kiểm tra, đối chiếu, xác minh các thông tin có liên quan trong và ngoài
doanh nghiệp thâm định giá được kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra
theo phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra;
b) Đưa ra các kết luận, kiến nghị và chấm điểm theo các nội dung quy
định tại Phụ lục sổ 02 của Thông tư này trong phạm vi được phân công kiếm tra;
c) Bảo lưu ý kiến của mình về kết quả kiểm tra trong trường hợp các ý
kiến này khác với các kết luận, kiến nghị trong Biên bản kiểm tra;
d) Thành viên Đoàn kiểm tra là thẩm định viên về giá hành nghề được
tính đủ 20 giờ cập nhật kiến thức về thấm định giá đế đủ điều kiện hành nghê
thẩm định giá cho năm tiếp theo. Trường hợp thẩm định viên đã cập nhật kiến
thức cho năm tiếp theo được tính thời gian cập nhật kiến thức cho năm liền kề
sau năm tiếp theo đó.
đ) Lập Biên bản vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của
pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.
2. Nghĩa vụ của thành viên Đoàn kiểm tra
a) Thực hiện công việc theo phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra một
cách khách quan, trung thực, vô tư, duy trì sự thận trọng nghề nghiệp;
b) Thu thập đầv đủ bàng chứng thích hợp để làm cơ sở hình thành kết
luận kiểm tra về nội dung công việc theo phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra.
Báo cáo kịp thời với Trưởng Đoàn kiểm tra về các tồn tại, sai sót phát hiện qua
kiểm tra;
c) Không được chuyển giao nhiệm vụ cho người khác khi chưa được sự
đồng ý của Trưởng Đoàn kiếm tra;
d) Tham gia các cuộc họp giữa Đoàn kiểm tra với doanh nghiệp được
kiểm tra về các vấn đề liên quan đến nội dung thuộc phạm vi được phân công
kiểm tra;
đ) Không được tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu kiểm tra trừ trường hợp
theo quy định của pháp luật;
e) Tuân thủ các quy định về kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động
thẩm định giá tại Thông tư này.
Điều 14ể Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Đoàn kiểm tra

1. Quyền của Trưởng Đoàn kiểm tra
a) Chỉ đạo chung công việc của Đoàn kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho
các thành viên Đoàn kiểm tra; đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm
tra;
b) Yêu cầu đối tượng được kiểm tra cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin,
tài liệu, bố trí thời gian và nhân sự đê làm việc và giái trình về những vấn đề
thuộc phạm vi kiểm tra được phân công;
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c) Kiến nghị với cơ quan kiểm tra về việc xử lý các sai phạm phát hiện
qua kiểm tra;
d) Lập Biên bản kiểm tra sau khi kết thúc cuộc kiểm tra theo quy định;
đ) Chấm điểm theo các nội dung của Bảng đánh giá chất lượng hoạt động
thẩm định giá. Trường họp kết quả điểm chấm siữa các thành viên đoàn kiêm
tra có khác nhau, Trưởng đoàn kiểm tra sẽ là người quyết định kết quả châm
điểm cuối cùng của Đoàn kiểm tra;
e) Lập Biên bản vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
g) Các quyền khác của thành viên Đoàn kiểm tra quy định tại Khoản 1
Điều 13 Thông tư này.
2. Nghĩa vụ của Trưởng Đoàn kiếm tra
a) Chịu trách nhiệm trước cơ quan kiểm tra về hoạt động của Đoàn kiểm
tra;
b) Xử lý các đề xuất, kiến nghị của các thành viên Đoàn kiểm tra;
c) Thay mặt Đoàn kiểm tra trao đổi các vấn đề phát hiện trong quá trình
kiểm tra với doanh nghiệp được kiểm tra;
d) Báo cáo kịp thời với cơ quan kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan kiểm
tra hoặc doanh nghiệp được kiểm tra có ý kiến bằng văn bản không thống nhất
kết luận kiếm tra của Đoàn kiếm tra;
đ) Ký biên bản kiểm tra sau khi kết thúc cuộc kiểm tra theo quy định;
e) Các nghĩa vụ khác của thành viên Đoàn kiểm tra quy định tại Khoản 2
Điều 13 Thông tư này.
Điều 15. Quy trình và nội dung kiểm tra hoạt động thẩm định giá

1. Quy trình kiểm tra
a) Kiểm tra định kỳ gồm 4 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị kiểm tra, giai
đoạn thực hiện kiểm tra, giai đoạn kết thúc kiểm tra và giai đoạn sau kiếm tra.
b) Kiểm tra đột xuất: Đoàn kiểm tra được vận dụng quy trình kiểm tra
định kỳ quy định tại Điểm a Khoản này cho phù hợp với mục đích, yêu cầu từng
cuộc kiếm tra.
2. Nội dung kiểm tra
a) Việc chấp hành các quy định về quản lý hoạt động thâm định giá và
thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp;
b)Việc tuân thủ các tiêu chuẩn thẩm định giá (quy trình thẩm định giá,
phưong pháp thẩm định giá, hồ sơ, chứng thư, báo cáo thâm định giá,...);
c) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật;
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3Ể Quy trình kiểm tra và nội dung kiểm tra hoạt động thẩm định giá được
quy định cụ thể tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 16. Lựa
giá
• chọn
• hồ sơ thẩm định
«
0 để kiểm tra

1. Hồ sơ thẩm định giá được lựa chọn để kiểm tra cần bao quát đủ các tài
sản thẩm định giá mà doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện thẩm định trong
thời kỳ kiểm tra để Đoàn kiểm tra có đủ cơ sở kết luận về chất lượng hoạt động
thẩm định giá của doanh nghiệp thâm định giá.
2. Hồ sơ thẩm định giá được lựa chọn căn cứ vào danh sách các cuộc
thẩm định giá do doanh nghiệp lập hoặc được Đoàn kiểm tra lựa chọn trực tiếp
tại nơi lưu trữ của doanh nghiệp. Danh sách các cuộc thẩm định giá do doanh
nghiệp thẩm định giá lập được liệt kê chi tiết theo các nội dung sau:
a) Mục đích thẩm định giá (như mua sắm vật tư, xác định giá tri khởi
điểm để bán đấu giá, thế chấp, mua bán, chuyển nhượng, thi hành án, phát mãi,
vay vốn và các mục đích khác theo quy định của pháp luật);
b) Đối tượng khách hàng (cơ quan nhà nước, cơ quan thi hành án, doanh
nghiệp, cá nhân, và các đối tượng khác);
c) Họ tên và số Thẻ của thẩm định viên về giá hành nghề ký Báo cáo kết
quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá;
d) Số và ngày phát hành của Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo kết quả
thẩm định giá;
đ) Tên hoặc nhóm, loại của tài sản thẩm định giá, phương pháp thẩm định
giá, thòi điểm thẩm định giá, giá trị tài sản thẩm định giá và giá dịch vụ thẩm
định giá.
3. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra có quyền lựa chọn để kiểm tra
bất kỳ hồ sơ thẩm định giá nào trong kỳ kiểm tra mà không phải thông báo trước
cho doanh nghiệp thấm định giá được kiếm tra.
Điều 17. Kết luân kiểm tra

1. Kết luận về kết quả kiểm tra hoạt động thẩm định giá là một nội dung
trong Biên bản kiếm tra của Đoàn kiểm tra đối với doanh nghiệp thẩm định giá
được kiểm tra.
2. Kết luận kiểm tra cần nêu rõ những nội dung
a) Chấp hành các quy định về quản lý hoạt động thẩm định giá và thẩm
định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp;
b) Tuân thủ các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam gồm quy trình thẩm
định giá, phương pháp thẩm định giá, hồ sơ, chứng thư, báo cáo kết quả thẩm
định giá và các Tiêu chuẩn thâm định giá Việt Nam khác;
c) Đoàn kiểm tra thực hiện chấm điểm theo Phụ lục số 02 ban hành kèm
theo Thông tư này đối với từng hồ sơ thẩm định giá được kiểm tra và việc chấp
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hành pháp luật về thẩm định giá, tổng hợp điểm và nhận xét chung về chất lượng
hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp;
d) Nội dung khác (nếu có).
3. Kết luận về kết quả kiểm tra hoạt động thẩm định giá là một trong
những căn cứ để Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá xem
xét, đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định
giá.
Điều 18. Xử lý sau kiểm tra

Trone thời hạn 30 ngày kể từ ngàv ký Biên bản kiểm tra, các doanh
nghiệp thẩm định giá được kiểm tra phái gửi cơ quan kiêm tra Báo cáo giải pháp
khắc phục sai sót và thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra, đồng thời gửi Tô
chức nghề nghiệp về thẩm định giá (nếu đối tượng được kiểm tra là hội viên) đê
phối hợp thực hiện. Báo cáo là tài liệu tham chiếu khi doanh nghiệp được kiêm
tra hoạt động thấm định giá lần sau.
Điều 19. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra

1. Hồ sơ kiểm tra đưa vào lưu trừ
a) Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra, Danh sách thành
viên Đoàn kiểm tra, Quyết định kiểm tra, Biên bản kiểm tra, Quyết định xử lý
sau kiếm tra và các tài liệu khác có liên quan;
b) Các thông tin, tài liệu do Đoàn kiểm tra cung cấp là toàn bộ các thông
tin, tài liệu làm cơ sở cho việc hình thành Biên bản kiểm tra, Biên bản xử phạt vi
phạm hành chính (nếu có); các thông tin, tài liệu doanh nghiệp được kiểm tra
cung cấp là Báo cáo kết quả tự kiểm tra hoạt động thấm định giá của doanh
nghiệp và các tài liệu liên quan khác;
2ẽ Đoàn kiểm tra bàn giao toàn bộ hồ sơ kiểm tra cho cơ quan kiểm tra sau
khi kết thúc kiểm tra tại doanh nghiệp thẩm định giá.
3. Hồ sơ kiểm tra của doanh nghiệp thẩm định giá được đưa vào lưu trữ
theo quy định của pháp luật về lưu trữ tại cơ quan kiếm tra.
Mục 2
GIÁM SÁT HOẠT
THẢM ĐỊNH
GIÁ
• ĐỌNG
•
•
Điều 20. Nội dung giám sát hoạt động thẩm định giá

1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thẩm định giá đối với
doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề.
2. Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về kiểm tra,
giám sát chất lượng hoạt động thẩm định giá tại doanh nghiệp thấm định giá.
Điều 21. Hình thức giám sát hoạt động thẩm định giá
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1. Theo dõi việc đăng ký và duy trì điều kiện hành nghề thẩm định giá của
thẩm định viên về giá hành nghề và điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
của doanh nghiệp thẩm định giá.
2. Tổng hợp, đánh giá các báo cáo của doanh nghiệp thẩm định giá, gồm:
a) Báo cáo tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động thẩm định
giá cả năm của doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thấm
định giá;
b) Báo cáo giải pháp khắc phục sai sót và thực hiện kiến nghị của Đoàn
kiểm tra quy định tại Điều 18 Thông tư này;
c) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Tài chính hoặc cơ
quan có thẩm quyền (nếu có).
3. Tổng hợp, xử lý các thông tin phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của
khách hàng thẩm định giá đã được cơ quan có thâm quyền kết luận và các thông
tin tổng hợp được trong quản lý nhà nước về hoạt động thẩm định giá (nêu có).
Điều 22. Kết quả giám sát hoạt động thẩm định giá

Kết quả giám sát hoạt động thẩm định giá được Cục Quản lý giá - Bộ Tài
chính tổng họp từ các nội dung giám sát hoạt động thấm định giá quy định tại
Điều 21 Thông tư này và là một trong những căn cứ để đánh giá chất lượng hoạt
động thẩm định giá của doanh nghiệp thấm định giá.
Mục 3
HỘI ĐÒNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
THẢM ĐỊNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP
Điều 23ể Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá

1. Hằng năm, Bộ Tài chính tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm
định giá đối với các doanh nghiệp được kiểm tra trong năm. Riêng việc đánh giá
chất lượng hoạt động thẩm định giá lần đầu được thực hiện đối với tất cả các
doanh nghiệp thẩm định giá trừ trường hợp quy định tại Điều 28 Thông tư này.
2. Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá (sau đây gọi tắt
là Hội đồng) do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập theo đề nghị của
Cục trưởng Cục Quàn lý giá. Văn phòng của Hội đồng đặt tại Cục Quản lý giá Bộ Tài chính.
3. Thành phần Hội đồng bao gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng là Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá;
c) Các ủy viên Hội đồng gồm: đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan
thuộc Bộ Tài chính (Vụ Pháp chê, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Chế độ kế
toán và kiểm toán), lãnh đạo phòng chức năng của Cục Quản lý giá và lãnh đạo
Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá.
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4. Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng.
Thành phần Tổ giúp việc của Hội đồng bao gồm lãnh đạo cấp Phòng và chuyên
viên của Cục Quản lý giá.
Điều 24. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng

lễ Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể. Thành viên Hội đồng làm
việc theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Phiên họp Hội đồng chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 thành viên của
Hội đồng tham dự. Trước khi tiến hành phiên họp, những thành viên vắng mặt
phải có văn bản gửi tới Chủ tịch Hội đồng nêu rõ lý do vắng mặt. Hội đồng đánh
giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp theo hình thức biểu
quyết và thông qua tại phiên họp. Trong trường hợp có ý kiến ngang nhau thì
bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng là ý kiến quyết định. Thành viên của
Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết luận do Hội đồng
quyết định.
3. Nội dung phiên họp Hội đồng phải được lập thành Biên bản cuộc họp,
gồm những nội dung cơ bản sau: Căn cứ pháp lý thành lập Hội đồng; danh sách
các thành viên Hội đồng; nội dung phiên họp, ý kiến của thành viên tham dự
phiên họp Hội đồng; kết quả biểu quyết của Hội đồng gồm kết luận về kết quả
đánh giá chất lượng hoạt động thâm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá, ý
kiến bảo lưu của thành viên Hội đồng (nếu có), kiến nghị của Hội đồng; họ tên,
chừ ký của các thành viên Hội đồng.
4. Hội đồng được sử dụng con dấu của Cục Quản lý giá trong thời gian
hoạt động của Hội đồng.
5. Hội đồng chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ quy định tại
quyết định thành lập Hội đồng. Các trường hợp phát sinh liên quan đến kết quả
đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của Hội đồng sau khi Hội đồng
chấm dứt hoạt động s.ẽ do Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính chủ trì xử lý.
6. Tổ giúp việc của Hội đồng có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung theo
phân công để đề xuất, báo cáo Hội đồng xem xét tại phiên họp.
Điều 25.Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các
thành viên Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng
a) Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về
kết quả đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của các doanh nghiệp thậm
định giá; quy định về quy chế làm việc của Hội đồng (nếu cần thiết);
b) Quyết định thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng;
c) Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng và Tổ giúp việc của Hội đồng;
điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng; đôn đôc, kiêm tra
việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao;
d) Trực tiếp hoặc ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng triệu tập và điều

hành các cuộc họp của Hội đồng, chỉ đạo thành viên Hội đồng chuẩn bị nội dung
các vấn đề đưa ra thảo luận tại cuộc họp Hội đồng; ký văn bản báo cáo Bộ về kết
quả đánh giá chất lượng hoạt động thấm định giá của các doanh nghiệp thấm
định giá;
đ) Xử lý các đề xuất, kiến nghị của các thành viên Hội đồng.
2. Phó chủ tịch Hội đồng
a) Thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng
phân công;
b) Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết các công việc
thuộc quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;
c) Điều hành hoạt động của Tổ giúp việc Hội đồng theo phân công.
3. Thành viên Hội đồng
a) Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng;
b) Nghiên cứu, đóng góp ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận trong
phiên họp Hội đồng; trong trường hợp vắng mặt có trách nhiệm góp ý kiến bằng
văn bản;
c) Chịu trách nhiệm cá nhân đối với các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng
phân công và theo quy định tại Thông tư này;
d) Đề xuất các hoạt động của Hội đồng khi cần thiết.
Điều 26. Căn cứ để Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động thẩm
định giá của doanh nghiệp thâm định giá

1 ế Các báo cáo của doanh nghiệp thẩm định quy định tại điểm a khoản 2
Điều 21 Thông tư này.
2. Kết luận về kết quả kiểm tra hoạt động thẩm định giá quy định tại Điều
17, báo cáo giải pháp khắc phục sai sót sau kiểm tra quy định tại Điều 18 Thông
tư này và các báo cáo khác (nếu có).
3. Văn bản xử lý vi phạm hành chính hoặc văn bản khởi tố của cơ quan có
thẩm quyền cung câp (nếu có).
4. Kết quả giám sát hoạt động thẩm định giá quy định tại Điều 22 Thông
tư này.
Mục 4
KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
THẢM ĐỊNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP
Điều 27. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của
doanh nghiệp

1. Căn cứ kết luận về kết quả đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá
của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và

thông báo kết quả đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá cho doanh
nghiệp thẩm định giá.
2. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp
được tính theo thang điểm 100 quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo
Thông tư này.
•
3. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá khône cung cấp
cho doanh nghiệp thẩm định giá bất kỳ sự đảm bảo nào về chât lượng từng
chứng thư, báo cáo kết quả thẩm định giá đã được kiểm tra của doanh nghiệp
thẩm định giá.
4. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp
quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được thông báo tới các doanh nghiệp thấm
định giá, công bố tại Hội nghị Giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá hằng
năm và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.
Điều 28. Các trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được
đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá

1. Doanh nghiệp thẩm định giá không gửi các báo cáo của doanh nghiệp
theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư này.
2. Doanh nghiệp thẩm định giá không cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu
theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra quy định tại điếm b khoản 1 Điều 14 Thông tư
này.
3. Doanh nghiệp thẩm định giá có thời gian hoạt động thẩm định giá chưa
đủ 24 tháng kể từ ngày được Bộ Tài chính ban hành Thông báo danh sách doanh
nghiệp thấm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thấm định viên
về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản và được Bộ Tài chính cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
4. Doanh nghiệp thẩm định giá bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giá đang còn thời hạn bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính.
5. Doanh nghiệp thẩm định giá đang bị xem xét xử lý theo quy định của
pháp luật hình sự.
Chương ni
TỎ CHỨC THựC HIỆN VÀ ĐIẺƯ KHOẢN THI HÀNH
Điều 29. Trách nhiệm của doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định
viên về giá hành nghề

1. Xây dựng, ban hành và tố chức thực hiện các quy định về kiểm tra,
giám sát chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ
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quy định pháp luật thẩm định giá và Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt
Nam.
2. Doanh nghiệp thẩm định giá phải thường xuyên thực hiện việc tự kiểm
tra và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá theo Bảng đánh giá chất
lượng hoạt động thẩm định giá quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo
Thông tư này, khắc phục kịp thời những vấn đề yếu kém được phát hiện trong
quá trình tự kiếm tra.
3. Duy trì và phát triển các điều kiện để đảm bảo chất lượng hoạt động
thẩm định giá; thực hiện các kiến nghị của Hội đồng; giữ gìn và phát huy kết
quả chất lượng hoạt động thẩm định giá đã được Bộ Tài chính công nhận.
Điều 30ằ Trách nhiêm của Bô Tài chính

1. Đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá lần đầu đối với tất cả các
doanh nghiệp thẩm định giá, trừ các trường họp quy định tại khoản 3, khoản 4
và khoản 5 Điều 28 Thông tư này. Hồ sơ, trình tự đánh giá chất lượng hoạt động
thẩm định giá lần đầu quy định Điều 32 Thông tư này.
2. Đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá các lần tiếp theo của
doanh nghiệp thẩm định giá được thực hiện theo quy định của Thông tư này.
3. Thông báo kết quả đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của
doanh nghiệp thẩm định giá.
4. Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị sau kiểm
tra và quá trình duy trì, phát triển hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá sau
khi doanh nghiệp được thông báo kết quả đánh giá chất lượng hoạt động thẩm
định giá.
Điều 31. Trách nhiệm của Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá

1. Phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động
thẩm định giá đối với doanh nghiệp thẩm định giá là Hội viên.
2. Phối hợp theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị sau kiểm
tra của doanh nghiệp thấm định giá.
3. Cung cấp cho Bộ Tài chính thông tin về hoạt động của doanh nghiệp
thẩm định giá là hội viên để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt
động thẩm định giá.
Điều 32. Hồ sơ, trình tự đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá
lần đầu

1. Hồ sơ đề nghị đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá lần đầu
a) Công văn đề nghị đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá;
b) Báo cáo tình hình hoạt động về thâm định giá theo quy định tại Điểm a
Khoan 2 Điều 21 Thông tư này;
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c) Bảng tổng họp đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh
nghiệp do doanh nghiệp tự chấm điểm quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm
theo Thông tư này từ tối thiểu 30 bộ hồ sơ thẩm định giá đã hoàn thành trong
thời kỳ đề nghị đánh giá, trường họp doanh nghiệp có ít hơn 30 hồ sơ thì nộp tất
cả các hồ sơ thẩm định giá thực hiện trong thời gian đó;
d)Bản sao văn bản quy định do doanh nghiệp ban hành về thủ tục và tô
chức thực hiện về kiểm tra, giám sát chất lượng thẩm định giá tại doanh nghiệp;
2. Trình tự đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá lần đầu
a) Các doanh nghiệp không thuộc các trường họp quy định tại Điều 28
Thông tư này gửi 01 hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này về Bộ Tài chính (Cục
Quản lý giá) để xem xét đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.
b) Căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông tư này, Hội đồng
đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá xem xét, chấm điếm và kêt luận kết
quả đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp.
Điều 33. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017.
2. Cục trưởng Cục Quản lý giá, Chánh Văn phòng Bộ, người đứng đầu Tổ
chức nghề nghiệp về thẩm định giá, doanh nghiệp thấm định giá, thấm định viên
về giá hành nghề và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Thông tư nàyễ
3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị nhản
ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) để xem xét, giải quyết
Nơi nhậnàí/^
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- UBND, Sở Tài chính các tinh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Các doanh nghiệp thẩm định giá;
- Website Bộ Tài chính; Website Cục QLG;
- Lưu: VT; QLG.

KT. Bộ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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Phụ lục số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016
của Bộ Tài chính)
QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG KIẺM TRA HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ
I. Giai đoạn chuẩn bị kiểm tra

1. Lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra
Hằng năm, cơ quan kiểm tra căn cứ vào thời hạn kiểm tra quy định tại
Điều 8 Thông tư này đế lựa chọn danh sách doanh nghiệp thấm định giá được
kiếm tra hoạt động thấm định giá (sau đây gọi là doanh nghiệp được kiếm tra).
2. Thành lập Đoàn kiểm tra
Cơ quan kiếm tra thành lập các Đoàn kiếm tra và chỉ định Trưởng Đoàn
kiếm tra đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan và phù hợp với trình độ, năng
lực của từng thành viên Đoàn kiếm tra nhằm hoàn thành mục tiêu và nội dung
của cuộc kiếm tra.
a) Ra quyết định kiểm tra hoạt động thẩm định giá và thông báo cho
doanh nghiệp được kiếm tra;
b) Cơ quan kiếm tra thông báo kế hoạch kiếm tra hoạt động thấm định giá
bằng văn bản cho từng doanh nghiệp thấm định giá thuộc đối tượng kiếm tra của
đơn vị mình chậm nhất là 10 ngày làm việc trước ngày bắt đầu cuộc kiếm tra;
c) Thông báo kiểm tra bao gồm mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi,
thời gian kiểm tra, danh mục tài liệu mà doanh nghiệp được kiếm tra phải chuấn
bị;
3. Lập kế hoạch kiếm tra chi tiết
Trưởng Đoàn kiểm tra lập kế hoạch chi tiết cho cuộc kiểm tra phù hợp với
doanh nghiệp được kiểm tra.
II. Giai đoạn thực hiện kiểm tra

1. Công bố Quyết định kiểm tra
Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định của cơ quan kiểm tra về việc
kiểm tra hoạt động thẩm định giá với doanh nghiệp được kiểm tra và yêu cầu
doanh nghiệp được kiểm tra phối họp thực hiện.
2. Nội dung kiểm tra
Đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra hoạt động thẩm định giá lập bảng
đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp. Các nội dung
thực hiện kiếm tra bao gồm:
a) Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thẩm định giá của
doanh nghiệp
a.l) Kiếm tra điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp
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- Kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy Chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
- Đối với doanh nghiệp thẩm định giá có các chi nhánh hoạt động: kiểm
tra Giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh.
- Kiểm tra các thành viên/cổ đông là thẩm định viên góp vốn tại doanh
nghiệp (số co đông/so thành viên góp vốn).
a.2) Kiểm tra việc quản lý thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại
doanh nghiệp/Chi nhánh
Kiểm tra điều kiện hành nghề của thẩm định viên về giá như các nội dung
liên quan đến việc ký kết thỏa thuận giữa doanh nghiệp thấm định giá và thấm
định viên đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Giá, Luật Lao động và Luật
Bảo hiếm xã hội...
a.3) Kiểm tra kết quả hoạt động thẩm định giá
Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong
thời kỳ kiểm tra, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp gồm: báo cáo tài chính, báo cáo tình hình doanh
nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động thẩm định giá cả năm của doanh nghiệp
thẩm định giá.
a.4) Kiểm tra về giá dịch vụ thẩm định giá
- Kiểm tra các căn cứ xác định giá dịch vụ thẩm định giá tại doanh nghiệp;
- Kiểm tra việc niêm yết giá dịch vụ thẩm định giá;
- Kiểm tra việc áp dụng giá dịch vụ thẩm định giá được niêm yết.
a.5) Kiểm tra việc chấp hành mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc
trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp về thẩm định giá theo quy định.
a.6) Chế độ lưu trữ hồ sơ: Kiểm tra hình thức lưu trữ quy định tại Thông
tư sổ 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính và Tiêu chuẩn thẩm
định giá Việt Nam số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC.
a.7) Hợp đồng thẩm định giá/Văn bản đề nghị thẩm định giá.
- Thời gian, địa điểm ký hợp đồng;
- Nội dung ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng.
b) Kiểm tra tính tuân thủ các tiêu chuẩn thẩm định giá
b. 1) Kiểm tra tính tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của thẩm định viên về giá
quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá số 01 ban hành kèm theo Thông tư số
158/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
b.2) Kiểm tra quy trình thẩm định giá quy định tại Tiêu chuẩn TĐGVN 05
ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài
chính (sau đây gọi là Thông tư số 28/2015/TT-BTC);
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