
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-STC Sóc Trăng, ngày         tháng  3  năm 2020 

                             

THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn tổ chức, đơn vị kiểm định, xác định khối lượng, chi phí đầu 

tư dở dang dự án Khu nhà ở thương mại và chợ Phường 2, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng         

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thu hồi  Dự án Khu nhà ở thương mại và 

chợ Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; 

Thực hiện Công văn số 346/UBND-TH ngày 09/3/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xác định chi phí đầu tư dự án Khu nhà ở 

thương mại và chợ Phường 2, thị xã Ngã Năm, 

 Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng có nhu cầu kiểm định, xác định khối 

lượng, tính giá trị chi phí đầu dự án như sau: 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định. 

1.1. Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng; 

1.2. Địa chỉ: Số 01 Bis, đường Hồ Hoàng Kiếm, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng. 

2. Thông tin về tài sản. 

Dự án Khu nhà ở thương mại và chợ Phường 2, thị xã Ngã Năm, diện 

tích đất dự án: 20.349,8m2,  địa chỉ Khóm 1, Phường 2, thị xã Ngã Năm. 

3. Nội dung: 

Kiểm định, xác định khối lượng, tính giá trị chi phí đầu tư dở dang dự 

án Khu nhà ở thương mại và chợ Phường 2, thị xã Ngã Năm, địa chỉ Khóm 1, 

Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá.  

4.1. Năng lực, kinh nghiệm: Là tổ chức có chức năng thực hiện việc 

kiểm định, xác định khối lượng, tính giá trị đầu tư xây dựng và thành lập theo 

đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với cơ quan chuyên môn, 

có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ thẩm định (Hồ sơ năng lực); có tối 

thiểu 02 hợp đồng đã thực hiện (Hợp đồng tương tự). 

4.2. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh; Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp. 
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4.3. Thù lao dịch vụ, chi phí kiểm định, xác định khối lượng và giá trị 

đầu tư xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật, có thẩm tra, thiết kế dự 

toán sơ bộ và chi phí thấp. 

4.4. Các tổ chức tham gia phải cung cấp đầy đủ 03 tiêu chí nêu trên mới 

được xem là hợp lệ. Tất cả hồ sơ phải đựng trong túi hồ sơ. 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá. 

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về 

việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (Trong giờ hành chính). 

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo 

đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc 

thông báo). 

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng (Phòng Quản lý 

Giá và Công sản, Số điện thoại: 02993825150). 

Địa chỉ: Số 01 Bis, đường Hồ Hoàng Kiếm, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng thông báo để các tổ chức thẩm định giá 

đăng ký./. 

  
Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT Sở Tài chính (đăng tin thông báo); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tin thông báo); 

- Lưu: VP, GCS.        

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
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