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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 chọn hồ sơ thẩm định giá để kiểm tra • • « 0 

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 ĐỌNG THẢM ĐỊNH GIÁ • • • 

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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b.3) Kiêm tra việc lập Báo cáo kêt quả thâm định giá, Chứng thư thâm 
định giá và hồ sơ thấm định giá theo quy định tại Tiêu chuấn thấm định giá Việt 
Nam số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC; 

b.4) Kiểm tra việc tuân thủ các cách tiếp cận hoặc phương pháp thẩm định 
giá; 

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất của tài sản cần thẩm định giá để kiếm tra 
việc áp dụng các áp dụng các cách tiếp cận từ so sánh; cách tiếp cận từ chi phí; 
cách tiếp cận từ thu nhập và các phương pháp thấm định giá theo các Tiêu chuấn 
thấm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10 ban hành kèm theo Thông tư số 
126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính; Tiêu chuẩn thẩm định giá 
Việt Nam số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 
06/10/2016 của Bộ Tài chính. 

c) Lập Bảng đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh 
nghiệp thẩm định giá 

Căn cứ kết quả kiểm tra tại Điểm a và Điểm b nêu trên, Đoàn kiểm tra tiến 
hành chấm điếm và lập Bảng đánh giá chất lượng hoạt động thấm định giá của 
doanh nghiệp theo từng hồ sơ. 

3. Tống hợp kết quả kiếm tra 

Đoàn kiểm tra căn cứ các nội dung kiểm tra quy định tại mục 2 Phần II 
Phụ lục này để tổng hợp kết quả kiểm tra, trao đối và thống nhất kết quả hoạt 
động thấm định giá với doanh nghiệp thẩm định giá được kiếm tra, đồng thời, 
căn cứ kết quả đánh giá đối với từng hồ sơ, tống hợp chung kết quả chấm điểm 
tại Bảng đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp. Ket 
quả chấm điểm của Đoàn kiểm tra tại Bảng đánh giá chất lượng hoạt động thâm 
định giá là một trong những căn cứ đế Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động 
thấm định giá của doanh nghiệp. 

III. Giai đoạn kết thúc kiểm tra 

1. Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra lập Biên bản kiếm tra, trường 
hợp có nội dung chưa nhất trí hoặc cần giải trình thì doanh nghiệp thấm định giá 
ghi rõ ý kiến trong Biên bản kiểm tra. Trưởng Đoàn kiểm tra và người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp thâm định giá ký Biên bản kiêm tra ngay sau 
khi kết thúc cuộc kiếm tra. 

2. Lập Báo cáo tổng họp kết quả kiểm tra đối với các doanh nghiệp thẩm 
định giá được kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất. 

3. Xử lý các sai phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm 
quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị, kết luận 
sau kiếm tra đối với doanh nghiệp thâm định giá. 

18 



IV. Giai đoạn sau kiểm tra 

1. Xử lý các vấn đề còn có ý kiến khác nhau về kết quả kiểm tra (nếu có). 

2. Doanh nghiệp thẩm định giá phải gửi Báo cáo giải pháp khắc phục sai 
sót và thực hiện kiến nghị của Đoàn kiếm tra cho cơ quan kiếm tra theo quy định. 

3. Cơ quan kiểm tra lập Báo cáo tổng họp kết quả kiểm tra và Báo cáo 
tống họp các vi phạm phát hiện qua kiếm tra. 
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Phụ lục số 02 

BẢNG ĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẲM ĐINH GIÁ 
CỦA DOANH NGHIỆP THẢM ĐỊNH GIÁ 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 323/20Ỉ6/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chỉnh) 

TT Nội dung đánh giá Văn bản quy 
định 

Điểm 
chuẩn 

Điểm 
doanh 
nghiệp 
chấm 

Điểm 
Đoàn 
kiểm 
tra 

chấm 

Điểm 
Hội 

đồng 
chấm 

Hướng dẫn chấm điểm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) 

I CHẮP HÀNH CÁC QUY ĐINH CỦA 
PHÁP LUẬT YT THẢM ĐỊNH GIÁ 25 

1 
Đối với doanh nghiệp thẩm định giá, chi 
nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 20 

1.1 

Đàm bảo và duy trì điều kiện cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 
vụ thẩm định giá trong quá trinh hoạt 
động. 

Điêu 39, Khoản 1 
Điều 40 và Điều 
43 Luật Giá; Điều 
18 và Điều 21 
Nghị định 
89/2013/NĐ-CP 

Nêu châp hành, không điêu chinh điêm. Trường hợp vi 
phạm như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 40 Luật Giá 
của Luật Giá bị trừ điểm 10 điểm; trường hợp vi phạm thời 
gian quá 3 tháng liên tục cho đến khi bị thu hồi Giấy Chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, trừ 20 
điểm. 

1.2 
Các hành vi bị cấm đối với doanh nghiệp 
thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp 
thẩm định giá. 

Khoản 3 Điều 10 
Luật Giá 

Neu không vi phạm, không điều chinh điểm. Trường hợp vi 
phạm, trừ 20 điểm. 

1.3 Các ừường họp doanh nghiệp thẩm định 
giá không được thực hiện thẩm định giá. 

Điều 10 Nghị 
định 89/2013/NĐ-
CP 

Neu không vi phạm, không điều chỉnh điểm. Trường họp vi 
phạm, trừ 20 điểm. 

1.4 
Doanh nshiệD thẩm định giá có tổ chức 
thẩm định siá nước ngoài góp vốn không 
được thưc hiệri thẩm định giá. 

Điêu 10, Khoản 2 
Điều 22 Nghị 
định 89/2013/NĐ-
CP 

Neu chấp hành, không điều chinh điêm. Trường hợp vi 
phạm, trừ 20 điểm. 
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1.5 
Không sửa chữa, tẩy xóa nội dung ghi 
trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ thẩm định giá. 

Khoản 1 Điều 5 
Thông tư 
38/2014/TT-BTC 

Neu chấp hành, không điều chinh điểm. Trưòng họp không 
chấp hành, trừ 20 điểm. 

1.6 

Không cho thuê, cho mưcm, câm cô, mua 
bán, chuyển nhượng và sử dụng Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 
vụ thẩm định giá vào các mục đích khác 
mà pháp luật cấm hoặc không quy định. 

Khoản 1 Điều 5 
Thông tư 
38/2014/TT-BTC 

Neu chấp hành, không điều chinh điềm. Trường họp không 
chấp hành, trừ 20 điểm. 

1.7 
Chấp hành kiểm tra, thanh tra và thực hiện 
văn bản xử lý của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. 

Khoàn 6 Điều 4 
Nghị định 
89/2013/NĐ-CP; 
Khoản 1 Điều 5 
Thông tư 
38/2014/TT-BTC 

Neu chấp hành, không điều chinh điểm. Trường hợp không 
chấp hành, trừ 20 điểm. 

1.8 

Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 
được đăng ký thực hiện một phần hoặc 
toàn bộ công việc thẩm định giá đảm bảo 
các điều kiện hoạt động cùa Chi nhánh 
doanh nghiệp thẩm định giá theo quv định 
của pháp luật. 

Điều 41 Luật Giá, 
Khoàn 1 Điều 4 
Thông tư 
38/2014/TT-BTC 

Nếu chấp hành, không điều chinh điểm. Trường hợp vi 
phạm, trừ 20 điểm. 

1.9 
Thực hiện mua bào hiểm trách nhiệm nghề 
nghiệp thẩm định giá hoặc trích lập quỹ dự 
phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định. 

Điểm d Khoán 2 
Điều 42 Luật Giá; 
Khoản 1, 2 và 3 
Điều 6 Thông tư 
38/2014/TT-BTC 

Nếu chấp hành, không điều chinh điểm. Trường hợp không 
chấp hành, trừ 3 điểm. 

1.10 
Không gây thiệt hại hoậc thực hiện bồi 
thưòng thiệt hại do doanh nghiệp thẩm 
định giá gây ra theo quy định. 

Điềm đ Khoản 2 
Điều 42; Khoản 4 
Điều 6 Thông tư 
38/2014/TT-BTC 

Neu gây thiệt hại cho khách hàng và chấp hành, trừ 1 điểm. 
Trường hợp không chấp hành, trừ 3 điềm. 



1.11 
Thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính 
khi có thay đổi một ừong các nội dung 
theo quy định. 

Điều 17 Nghị 
định 89/2013/NĐ-
CP 

Nêu thông báo băng văn bản cho Bộ Tài chính ữong thời 
hạn 20 ngày làm việc kể từ khi có thay đổi một trong các 
nội dung theo quy định thì không điều chinh điểm. Trường 
hợp thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính sau 20 ngày 
làm việc và không quá 40 ngày làm việc kể từ khi có thay 
đổi một trong các nội dung theo quy định thì trừ 2 điểm; 
tniờng hợp thông báo sau 40 ngày làm việc thì trừ 3 điểm. 

1.12 

Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở kinh 
doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài 
thì thục hiện thông báo bằng văn bản kèm 
theo tài liệu có liên quan cho Bộ Tài chính 
trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, 
kể từ ngày đặt cơ sở hoặc chấm dứt hoạt 
động cùa cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm 
định giá ở nước ngoài. 

Điều 12 Nghị 
định 89/2013/NĐ-
CP 

Neu thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính ừong thời 
hạn 35 ngày làm việc thì không điều chỉnh điểm; trường 
hợp thông báo sau 35 ngày làm việc và không quá 40 ngày 
làm việc thì trừ 2 điểm; trường hợp thông báo sau 40 ngày 
làm việc thì trìr 3 điểm. 

1.13 

Trường hợp doanh nghiệp đang ừong thời 
gian bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch 
vụ thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định 
giá phải chịu trách nhiệm về các hợp đồng 
thẩm định giá đã ký với khách hàng, hợp 
đồng lao động đã ký với thẩm định viên, 
nhân viên và các nghĩa vụ pháp lý khác 
theo quy định, ừừ trường hợp các bên có 
thỏa thuận khác. 

Khoản 4 Điều 19 
Nghị đinh 
89/2013/NĐ-CP 

Neu chấp hành, không điều chỉnh điểm. Trường hợp không 
chấp hành, trừ 3 điểm. 

1.14 Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định. 
Điểm a khoản 1 
Điều 8 Thông tư 
38/2014/TT-BTC 

Nêu thực hiện báo cáo định kỳ trong vòng 5 ngày làm việc 
kể từ ngày phải báo cáo thì không điều chinh điểm; trường 
hợp gửi báo cáo sau 5 ngày làm việc và không quá 20 ngày 
làm việc thì bị trừ 2 điểm; trường hợp gửi báo cáo sau 20 
ngày làm việc thì bi trừ 3 điểm. 

1.15 

! 

Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu 
bàng văn bản cùa Bộ Tài chính hoặc cơ 
quan có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật. 

Điểm b khoản 1 
Điều 8 Thông tư 
38/2014/TT-BTC 

Nêu thực hiện báo cáo đột xuất ừong vòng 5 ngày làm việc 
kê từ ngày phải báo cáo thì không điêu chỉnh điểm; trường 
hợp gửi báo cáo sau 5 ngày làm việc và không quá 15 ngày 
làm việc thì bị trừ 2 điểm; trường hợp gửi báo cáo sau 15 
ngày làm việc thì bị trừ 3 điểm. 
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1.16 
Thưc hiện báo cáo giải pháp khắc phục sai 
sót và thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm 
ứa quy định. 

Khoản 3 Điều 7 
Thông tư này 

Neu chấp hành, không điều chỉnh điểm. Trường họp không 
chấp hành, trừ 3 điểm. 

1.17 

Doanh nghiệp thâm định giá xây dựng quy 
trình và thực hiện kiểm soát chất lượng 
hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp 
theo quv định tại Hê thống Tiêu chuẩn 
thẩm định giá Việt Nam, hướng dẫn của 
Bô Tài chính. 

Điều 9 Thông tư 
38/2014/TT-BTC 
và các quv định 
tại Thông tư này. 

Neu chấp hành, không điều chình điểm. Trường họp không 
chấp hành, trừ 3 điểm. 

1.18 

Doanh nghiệp thẩm định giá có ừách 
nhiệm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về 
thẩm định giá phục vụ hoạt động nghiệp 
vụ cùa doanh nghiệp. 

Điều 10 Thông tư 
38/2014/TT-BTC 
và Thông tư số 
142/2015/TT-
BTC ngày 
04/9/2015. 

Neu chấp hành, không điều chinh điểm. Trường họp không 
chấp hành, trừ 2 điểm. 

1.19 
Đảm bảo tuân thù các cãn cứ xác định giá 
dịch vụ thẩm định giá theo quy định. 

Điều 11 Nghị 
định 89/2013/NĐ-
CP 

Nêu châp hành căn cứ đù 05 căn cứ theo Khoản 2 Điều 11 
Nghị định số 89/2013/NĐ-CP: nội dung, khối lượng, thời 
gian thực hiện thẩm định giá; chi phi kinh doanh thực tế 
hợp lý; chi phí mua bào hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc 
chi phí trích lập quỹ dụ phòng rủi ro nghề nghiệp; lợi nhuận 
dự kiến và nghĩa vụ tài chính, không điều chinh điểm. 
Trường hợp không chấp hành, trừ 2 điểm. 

1.20 

Thực hiện niêm yết biêu giá dịch vụ thâm 
định giá cùa doanh nghiệp mình theo quy 
định bàng hình thức mức giá dịch vụ trọn 
gói, theo tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị tài 
sản hoặc giá trị dự án cần thẩm định giá và 
hình thức khác do doanh nghiệp quyết 
định phù hợp với các quv định cùa pháp 
luât. 

Khoản 6 Điều 4, 
khoàn 5 Điều 12 
Luật Giá; Khoán 
3 Điều 11 Nghị 
định 89/20lĩ/NĐ-
CP 

Nếu chấp hành, không điều chinh điểm Tniờng họp không 
chấp hành, trừ 1 điểm. 

2 Đối với thẩm định viên về giá hành nghề 
ì 
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2.1 Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực thẩm 
định giá theo quy định. 

Khoản 3 và khoản 
4 Điều 10 Luật 
Giá. 

Nếu không vi phạm, không điều chinh điểm. Trường hợp có 
thẩm định viên vi phạm, trừ 5 điểm. 

2.2 
Hành nghề thẩm định giá trong trường hợp 
không được hành nghề tại doanh nghiệp 
thẩm định giá theo quy định. 

Điều 36 Luật Giá. Neu không vi phạm, không điều chỉnh điểm. Trường hợp có 
thẩm định viên vi phạm, trừ 5 điểm. 

2.3 Thực hiện nghĩa vụ của thẩm định viên về 
giá hành nghề theo quy định. 

Khoản 2 Điều 37 
Luật Giá 

Neu không vi phạm, không điều chỉnh điểm. Trường hợp cỏ 
thẩm định viên vi phạm, trừ 5 điểm. 

n 
TU AN THU HẸ THONG TIEL 
CHU ÁN THẨM ĐINH GIÁ VIỆT 
NAM 

70 

1 

Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm 
định giá và xác định giá trị thị trường 
hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định 
giá 

Điểm 2 Mục II 
TĐGVN 05 5 Yêu cầu: Đảm bảo đủ 04 nội dung từ tiết a đến tiết d quy 

định tại Điểm 2 Mục II tại Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05. 

a) 
Xác định các đặc điêm cơ bản vê pháp lý, 
kinh tế - kỹ thuật của tài sản cần thẩm định 
giá. 

1 
Yêu câu: Thâm định viên tuân thủ nội dung quy định tại tiết 
a điểm 2 Mục n TĐGVN 05, không điều chinh điểm. Nếu 
không tuân thủ trừ hết số điểm. 

b) 
Xác định đối tượng sừ dụng kết quà thẩm 
định giá, mục đích thẩm định giá và thời 
điểm thẩm định giá. 

1 
Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ đầy đủ nội dung theo 
TĐGVN 05, không điều chỉnh điểm. Nếu không tuân thủ, 
trừ hết số điểm. 

c) Xác định cơ sờ giá trị cùa thầm định giá. 2 
Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ nội dung quy định tại tiết 
d điểm 2 Mục II TĐGVN 05, không điều chinh điểm. Nếu 
không tuân thủ, trừ hết số điểm. 

d) Xác định giả thiết và già thiết đặc biệt (nếu 
có). 1 

Yêu cẩu: Thẩm định viên tuân thủ nội dung quy định tại tiết 
e điểm 2 Mục II TĐGVN 05, không điều chỉnh điểm. Nếu 
không tuân thủ, trừ hết số điểm. 

2 
Lập Ke hoạch thẩm định giá: Thẩm định 
viên cần xác định rõ phạm vi, nội dung 
công việc, tiến độ thực hiện. 

Điểm 3 Mục II 
TĐGVN 05 2 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thù nội dung quy định tại 
điểm 3 Mục II TĐGVN 05, không điều chinh điểm. Trường 
hợp không tuân thủ, trừ hết số điểm. 
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3 

Khảo sát thực tế, thu thập thông tin: 
Thẩm định viên cần khảo sát thực tế, thu 
thập thông tin về tài sản thẩm định giá đảm 
bào đủ các nội dung sau: 
a) Nêu rõ nguồn thông tin; 
b) Thực hiện kiểm chứng thông tin được 
thu thập; 
c) Khảo sát, ký Biên bản khảo sát hiện 
trạng, có ảnh chụp của tài sản; 
d) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá 
trị của tài sản thẩm định giá; 
đ) Thời điểm thu thập thông tin. 

Điểm 4 Mục II 
TĐGVN 0Ệ5; 
Điểm 1, Điểm 4 
Mục n và các 
hướng dẫn tại 
TĐGVN 08; 09; 
10 và 11. 

5 

Yêu cầu: Tùy thuộc vào loại tài sản thẩm định giả và 
phương pháp áp dụna để xác định cụ thể nội dung khào sát 
và thu thập thông tin đàm bào có được đầv đủ thông tin, số 
liệu cần thiểt theo 05 nội dung. Trường họp thiếu 01 nội 
dung trừ 01 điểm; từ 02 nội dung trở lên, trừ hết số điểm. 

4 
Phân tích thông tin và xác định giá trị 
tài sản cần thẩm đinh giá. 

Điểm 5, Điểm 6 
Mục II TĐGVN 
05 

6 

4.1 
Phân tích thông tin về đặc điểm cùa tài sản 
thẩm định giá. 

Tiết a Điểm 5 
Mục IITĐGVN 
05; Điểm 1, Điểm 
5 Mục n và các 
hướng dẫn khác 
có liên quan của 
TĐGVN 08 

2 
Thẩm định viên tuân thủ nội dung quy định tại Điểm 5 Mục 
n TĐGVN 05; Mục 1, Điểm 5 Mục II và các hướng dẫn 
khác có liên quan của TĐGVN 08. 

4.2 
Phân tích những thông tin về thị trường 
của tài sản thẩm định giá. 

Tiết b Điểm 5 
Mục n TĐGVN 
05 

2 

Yêu cầu: Thẩm định viên cần phân tích những thông tin về 
thị trường tài sản thẩm định giá như: cung cầu, sự thay đổi 
của chính sách, pháp luật; sự phát triển của khoa học công 
nghệ và yếu tố khác. Nếu cỏ phân tích thông tin nhưng 
không đầy đủ về thị trường cùa tài sản thẩm định giá, tỉnh 1 
điểm. Nếu không phân tích thông tin về thị trường của tài 
sản thẩm định giá, trừ hết số điểm. 

25 



4.3 Phân tích thông tin về sử dụng tài sản tốt 
nhất và hiệu quả nhất. 

Tiết c Điểm 5 
Mục II TĐGVN 
05 

2 

Yêu cầu: Thẩm định viên cần phân tích và ứình bày các khả 
năng sử dụng tài sản trên các khía cạnh như tính hợp pháp 
của tài sản trong việc sử dụng và những hạn chế theo quy 
định của hợp đồng hoặc của pháp luật; sự thích hợp về mặt 
vật chất, kỹ thuật đối với việc sử dụng tài sản; tính khả thi 
về tài chính. Phân tích chi tiết theo tiết c điểm 5 Mục n 
TĐGVN 05 và đủ 3 khía cạnh, không điều chinh điểm; 
phân tích thông tin từ một hoặc 2 khía cạnh nêu ừên trừ 1/2 
số điểm; không phân tích khía cạnh nào trừ hết số điểm. 

5 Áp dụng Phương pháp thẩm định giá 28 Áp dụng với: Phương pháp chính 28 điểm; 
Phương pháp đổi chiếu: 14 điểm. 

5ểi Phương pháp so sánh TĐGVN 05, 
TĐGVN 08 28 

5.1.1 Thu thập, phần tích thông tin về tài sản so 
sánh. 

Điểm 4, Điểm 5 
Mục II TĐGVN 
08 

5 

a) 
Thu thập và kiểm chứng thông tin về tài 
sản so sánh; đồng thời lưu trữ các bằng 
chứng về thông tin thu thập được. 

Tiết a, tiết b Điểm 
4 Mục II TĐGVN 
08 

3 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ tiết a, b, d điểm 4 Mục II 
TĐGVN 08, cụ thể: giá tài sản (giao dịch thành công hoặc 
chào mua/chào bán ừên thị trường); địa điểm giao dịch; các 
chứng cứ so sánh,...Nếu liru giữ đầy đủ các bằng chứng, 
không điều chỉnh điểm. Neu không lưu giữ đầy đủ, trừ hết 
số điểm. 

b) 

Giao dịch của tài sản so sánh được lựa 
chọn phải diễn ra tại hoặc gần thời điểm 
thẩm định giá nhưng không quá 2 năm tính 
đến thời điểm thẩm định giá. 

Tiết c Điểm 4 
Mục II TĐGVN 
08 

2 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thù quy định tại tiết c Điểm 4 
Mục II TĐGVN 08, cụ thể: thu thập thông tin các tài sản so 
sánh đảm bảo tuân thủ thời gian theo quy định, không quá 
xa, hết thời hạn hoặc đã bị lỗi thời so với thời điểm thẩm 
định giá tài sản. Neu tuân thủ, không điều chinh điểm. Nếu 
không tuân thủ, trừ hết số điềm. 
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5.1.2 
Xác định mức giá chi dẫn của các tài sản 
so sánh. 

Điểm 6 Mục II 
TĐGVN 05; 
Điểm 6, Mục II 
và các hướng dẫn 
khác có liên quan 
của TĐGVN 08 

18 Yêu cầu: Thầm định viên tuân thủ đầy đủ các nội dung từ 
tiết a đến tiết e điểm 6 Mục n TĐGVN 08. 

a) 

Lựa chọn tài sản so sánh, phân tích, so 
sánh những đặc điểm tương tự và khác 
biệt, những ưu điểm và bất lợi giữa tài sản 
cần thẩm định giá và tài sàn so sánh. 

3 

Yêu câu: Tuân thủ TĐGVN 08 không điêu chinh điêm. Nêu 
không đủ số lượng tài sản so sánh mà không có biện luận 
giải thích cho việc thiếu tài sản so sánh; hoặc không phân 
tích, so sánh những ưu nhược điểm của tài sản so sánh với 
tài sàn thẩm định giá; hoặc chì có 01 tài sản so sánh tương 
tự với tài sản thẩm định giá thì trừ hết số điểm. Neu chi có 2 
tài sàn so sánh tương tự; hoặc có phân tích, so sánh giữa tài 
sản so sánh và tài sản thẩm định giá nhưng chưa phân tích 
đù các yếu tố so sánh, trừ 01 điểm. 

b) Nguyên tắc điều chỉnh. 2 

1 . 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ tiết c Điểm 6 Mục II 
TĐGVN 08, cụ thể: (1) Lấy tài sản thẩm định giá làm chuẩn 
để điều chinh giá của tài sản so sánh; (2) Những yếu tố ờ tài 
sản so sánh kém hơn tài sản thẩm định giá điều chỉnh tăng 
mức giá, những yếu tố ở tài sản so sánh vượt trội hơn tài 
sản thầm định giá thì điều chinh giảm mức giá của tài sản 
so sánh; yếu tố giống nhau giữa tài sàn thẩm định giá và tài 
sàn so sánh thì không điều chinh điểm; (3) Mỗi sự điều 
chỉnh về các yếu tố so sánh phải được chứng minh từ các 
chứng cứ điều tra thu thập được trên thị trường. 
Nếu tuân thủ 03 nguyên tắc trên, không điều chình điêm; 
nếu không tuân thù một trong số các nguyên tắc thì trừ 01 
điểm; nếu không tuân thủ từ 2 nguyên tắc trờ lên thì trừ hêt 
số điểm. 
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c) Xác định mức điều chinh 4 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ tiết đ Điểm 6 Mục II 
TĐGVN 08, cụ thể: Mức điều chinh mức giá do sự khác 
biệt về các yểu tố so sánh cần được ước tính trên cơ sở 
thông tin giao dịch trên thị trường, đồne thời có sự phân 
tích, đánh giá mức độ ảnh hường đến giá trị tài sản cùa các 
yếu tố so sánh. Mỗi mức điều chinh không thực hiện theo 
vêu cầu trên, trừ 01 điểm. 

ị d) Phương thức điều chinh. 2 

Yêu cầu: Thẩm định viên cần tuân thủ tiết d Điểm 6 Mục II 
TĐGVN 08, cụ thể là các quy định về trường hợp điều 
chinh theo số tiền tuyệt đối, điều chình theo tỳ lệ % và 
bằng chứng về chênh lệch giá của tùng yểu tố so sánh để 
đưa vào tính toán, điều chỉnh. Một lần không chấp hành 
một trong các yêu cầu trên, trừ 01 điểm; không chấp hành 
từ 02 lần trở lên, trừ hết số điềm. 

đ) Thứ tự điều chinh. 3 
Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ tiết e Điểm 6 Mục n 
TĐGVN 08. Neu tuân thủ quy định trên không điều chỉnh 
điểm. Nếu không tuân thủ, trừ hết số điểm. 

e) Nguyên tắc khống chế 2 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thú tiết g Điểm 6 Mục n 
TĐGVN 08, cụ thể: Thẩm định viên cần bảo đảm chênh 
lệch giữa mỗi mức giá chỉ dẫn với mức giá trung bình của 
các mức giá chỉ dẫn không quá 15%. Nếu tuân thủ, không 
điều chỉnh điểm. Nếu mức chênh lệch vượt quá (> 15%), 
trừ hết số điểm. 

g) Lập bàng điều chinh các mức giá chi dẫn 
theo các yếu tố so sánh. 2 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ tiết h Điểm 6 Mục II 
TĐGVN 08 lập bảng điều chỉnh các mức giá chi dẫn đàm 
bảo có đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn. Nếu tuân thủ 
không trừ điểm, nếu không tuân thù, trừ hết số điểm. 
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5.1.3 
Xác định mức giá cùa tài sản thẩm định 
giá thông qua mức giá chi dẫn của các tài 
sản so sánh. 

Điểm 7 mục n và 
các hướng dẫn 
khác có liên quan 
của TĐGVN 08 

5 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ Điểm 7 Mục II 
TCTĐGVN 08, cụ thể: Căn cứ mức giá chi dẫn của các tài 
sản so sánh đã xác định được, thẩm định viên cần: (i) phân 
tích chất lượng thông tin của tài sản so sánh, kết hợp phân 
tích thêm các tiêu chí như (ii) tổng giá trị điều chỉnh 
gộp,(ui) tổng số lần điều chinh, (iv) biên độ điều chỉnh và 
(v) tổng giá trị điều chình thuần. Việc xác định mức giá của 
tài sàn thẩm định giá cần có biện luận, giải thích. 
Không tuân thủ mỗi một trong 5 yêu cầu trên, trừ 01 điểm. 

5.2 Phương pháp chi phi thay thế/tái tạo TĐGVN 09 28 

5.2.1 
Áp dụng công thức của phương pháp chi 
phí thay thế/phương pháp chi phí tái tạo. 

Điểm 3 Mục n 
TĐGVN 09 2 

Yêu câu: Trong trường hợp thâm định viên áp dụng phương 
pháp chi phí thay thế hoặc phương pháp chi phí tái tạo thì 
phải sử dụng đúng công thức tương ứng quy định tại Điểm 
3 Mục n TĐGVN 09. Trong trường hợp áp dụng sai công 
thức hoặc tính toán sai, trừ hết số điểm. 

5.2.2 Xác định chi phí thay thế/tái tạo 

Điểm 4, Điểm 5, 
Điểm 6, Điểm 7 
Mục IITĐGVN 

09 

12 

Yêu câu: Thâm định viên cân lưu ý: 
- Nếu tài sản thẩm định giá là công trình xây dựng thì thực 
hiện chấm điểm theo mục bl. 
- Nếu tài sản thẩm định giá là máy, thiết bị thực hiện chấm 
điềm theo điềm b2 mục này. 
- Nếu tài sản thẩm định giá là bất động sàn (bao gồm cà đất 
và tài sàn gắn liền với đất): Khi áp dụng cách tiếp cận từ chi 
phí để xác định giá trị bất động sản thì giá trị quyền sù dụng 
đất sẽ được ước tính riêng thông qua các cách tiếp cận và 
phương pháp khác; việc chấm điểm về phương pháp xác 
định giá trị quyền sử dung đất sẽ sử dụng các hướng dẫn 
chấm điểm của phương pháp đó đề thực hiện. 
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a) 

Khi xác định chi phí thay thế/ tái tạo thì 
nội dung chi phí đó phải phản ánh đúng 
bản chất của phương pháp, thời điểm xác 
định chi phí phù hợp với thời điểm thẩm 
định giá. 

Điểm 5 
Mục II TĐGVN 

09 
3 

Yêu cẩu: Thâm định viên tuân thủ hướng dân tại Điêm 5 
Mục n TĐGVN 09. Trừ 2 điểm khi thuộc 01 trong các 
trường họp sau: 
- Chi phí tái tạo không phải là chi phí để tạo ra tài sàn giống 
nguyên mẫu với tài sản thẩm định giá, bao gồm tất cả các 
điểm lỗi thời, lạc hậu; hoặc chi phí thay thế không phải là 
chi phí để tạo ra tài sàn có công dụng tương tự nhưng ưu 
việt hơn do có tác động của tiến bộ khoa học, công nghệ tại 
thòi điểm hiện tại; 
- Xác định các loại chi phí tại thời điểm không phù hợp với 
thời điểm thẩm định giá hoặc không được điều chinh để phù 
hợp với thời điểm thẩm định giá. 

b l )  
Ước tính chi phí trực tiếp và gián tiếp đối 
với công trình xây dựng. 

Tiết b Điểm 4 
Mục II TĐGVN 9 5 

Yêu cầu: Thẩm định viên xác định chi phí trực tiếp và chi 
phí gián tiếp theo quy định tại Điểm 5 và Điểm 6 Mục II 
TĐGVN 09. Trong trường họp áp dụng văn bản hướng dẫn 
của cơ quan chức năng về lập và quản lý chi phí đầu tu xây 
dựng cần lưu ý về thời điểm và mục đích ban hành văn bản 
hướng dẫn đó để sử dụng cho phù hợp. 
Trừ 02 điểm khi vi phạm 01 trong các quy định, hướng dẫn 
tại Điểm 6 Mục II của TĐGVN 09 

b2) Ước tính chi phí trực tiếp và gián tiếp đối 
với máy, thiết bị. 

Tiết b Điểm 4, 
Điểm 6, Điểm 7 

Mục II TĐGVN 9 
5 

Yêu cẩu: Thẩm định viên xác định chi phí trực tiếp và chi 
phí gián tiếp theo quy định tại Điểm 5 và Điểm 7 Mục II 
TĐGVN 09. Trong trường họp áp dụng văn bản hướng dẫn 
của cơ quan chức năng về lập và quàn lý chi phí đầu tư xây 
dựng cần lưu ý về thời điểm và mục đích ban hành vãn bản 
hướng dẫn đó để sử dựng cho phù hợp. 
Trừ 02 điểm khi vi phạm 01 trong các quy định, hướng dẫn 
tai Điểm 6 Muc II của TĐGVN 09 

c) 
Xác định lợi nhuận của nhà đầu tư/ nhà 
sản xuất của công trình xây dựng hoặc 
máy, thiết bị. 

Điểm 8 Mục II -
TĐGVN 09 4 

Yêu cầu: Thẩm định viên xác định lợi nhuận của nhà đầu 
tư/nhà sản xuất theo Điểm 8 Mục II TĐGVN 09 có phân 
tích, tính toán số liệu kèm theo các bàng chứng thì không 
điều chỉnh điểm; nếu không phân tích nhưng có tính toán và 
có đầy đủ số liệu trừ 2 điểm; nếu không xác định lợi nhuận 
hoặc không có biện luận, giải thích, trừ hết số điểm. 
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Xác định giá trị hao mòn và irớc tính tông 
giá trị hao mòn của công trình xây dựng 
hoặc máy, thiết bị. 
Thẩm định viên cần căn cứ đặc điểm của 
tài sản để lựa chọn một trong 3 phương 
pháp để xác định giá trị hao mòn: Phương 
pháp so sánh, phương pháp tuổi đời, 
phương pháp tổng cộng. 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ nội dung quy định tại 
khoản 9 Mục II - TĐGVN 09 cần lựa chọn một trong 03 
phương pháp xác định giá trị hao mòn đối với từng tài sàn 
thẩm định giá để tính giá trị hao mòn cho phù hợp, đồng 
thời có phân tích, tính toán số liệu kèm theo các tài liệu 
chứng minh, không điều chỉnh điểm. 
a) Áp dụng phương pháp so sánh: Tuân thủ 5 bước quy định 
tại điểm 9.1 Mục n TĐGVN 09, không điều chinh điểm. 
Trừ 5 điểm đối với 1 trong các trường hợp sau: 
- Không lựa chọn được ít nhất 02 tài sản tương tụ đã giao 
dịch thành công hoặc không được chào mua, chào bán trên 
thị trường; 
- Không điều chinh một số yếu tố so sánh cơ bản liên quan 
đến giao dịch của tài sản, hoặc các yếu tố khác biệt lớn giữa 
tài sản thẩm định giá và tài sản tương tự; 
- Không thực hiện hoặc không thực hiện theo hướng dẫn 
một trong các bước nêu tai điểm 9.1 cửaTĐGVN số 09. 
b) Áp dụng phương pháp tuổi đời: 
Trường hợp tuân thủ điểm 9.2 Mục II TĐGVN 09 thì 
không điều chỉnh điểm. Trừ 5 điểm đối với một trong các 
trường hợp không có căn cứ, biện luận về việc xác định 
tuổi đời hiệu quả, tuổi đời kinh tế hoặc biện luận sơ sài, 
thiếu thông tin liên quan của tài sàn hoặc thông tin từ thị 
trưcmg. Trừ hết số điểm trong trưòng họp áp dụng sai công 
thức nêu tại điểm 9.2. 
c) Áp dụng phương pháp tổng cộng: Thẩm định viên ước 
tính giá trị hao mòn vật lý, giá trị hao mòn chức năng và giá 
trị hao mòn ngoại biên của tài sản quy định điểm 9.3 Mục II 
TĐGVN 09. Nếu không ưóc tính giá trị hao mòn vật lý 
hoặc giá trị hao mòn chức năng hoặc giá trị hao mòn ngoại 
biên hoặc có tính nhưng không có căn cứ, không có phân 
tích, biện luận, trừ 5 điểm. Nếu không ước tính từ 02 giá trị 
hao mòn trở lên, trừ hết số điểm. 
d) Trường họp sử dụng phương pháp khác (phương pháp 
chuyên gia) để xác định tổng giá trị hao mòn và có biện 
luận chặt chẽ, đầy đủ, trừ 03 điềm; trường hợp có biện luận 
nhưng không đầy đủ, trừ 05 điểm; trường họp không có 



biện luận, trừ hết sô điểm. 

5.2.4 ước tính giá trị của tài sản thẩm định giá 2 

Yêu cầu: Thẩm định viên ước tính giá trị của tài sản thẩm 
định giá bàng cách lấy giá trị mục 5.2.2 trừ đi (-) giá ừị ước 
tính mục 5.2.3. Riêng đối với bất động sản (gôm cà đât và 
tài sảii gắn liền với đất) cần cộng thêm cả phần giả trị cùa 
quyền sừ dụng đất hoặc quvền thuê đất. Nểu tính toán đúng, 
không điều chinh điểm; nếu tính toán sai, trừ hết số điểm. 

5.3 Phương pháp vốn hóa trực tiếp 
Điêm 1, 2, 3, 4, 5 
Mục II TĐGVN 

10 
28 

5.3.1 Xác định thu nhập hoạt động thuần từ tài 
sản. 

Điểm 1,2,3 Mục 
IITĐGVN 10 18 Yêu cầu: Thẩm định viên cần tuân thủ các nội dung quy 

định tại Điểm 1, 2, 4 Mục II TĐGVN 10. 

a) Xác định tổng thu nhập tiềm năng. 
Điểm 1, 2, 3, 4 
Mục II TĐGVN 

10 
6 

Yêu cầu: Tuân thủ quy định tại Điểm 4 Mục II TĐGVN 10. 
Trừ 3 điểm đối với một trong các trường hợp sau: 
- Tổng thu nhập tiềm nãns chưa phản ánh tổng số các 
khoản thu nhập ổn định, hàng nảm cỏ được từ việc khai 
thác hết công suất tải sàn. 
- Tổng thu nhập tiềm năm không được xác định thông qua 
các thông tin điều tra khào sát trên thị trường cùa các tài sản 
tương tự, hoặc không trên cơ sở tham khảo thu nhập và chi 
phí hoạt động trong quá khứ cùa tài sàn thâm định giá, hoặc 
không xem xét tinh hình cung - cầu, triển vọng phát triển 
của thị trường ngành, lĩnh vực và các yếu tố khác ảnh 
hường đến việc dự báo tổng thu nhập tiềm năng; đồng thời 
khỏng có biện luận, giài thích cho sự hạn chế về thông tin 
(nếu có). 
- Không có phân tích, biện luận về ảnh hưởng đến tổng thu 
nhập tiềm năng trẽn cơ sở các thông tin thu thập được. 
Trừ toàn bộ số điềm nếu không xác định tổng thu nhập tiềm 
năng hoặc thuộc từ 2 trường hợp nêu trên trở lên. 
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b) 
Xác định giá trị thất thu do không sử dụng 
hết 100% công suất và do rủi ro thanh 
toán. 

4 

Yêu câu: Tuân thủ quy định tại Điêm 4 Mục n TĐGVN 10. 
Trừ 2 điểm đối với một trong các truờng hợp sau: 
- Tỷ lệ thất thu không được xác định thông qua các thông 
tin điều tra khảo sát trên thị trường của các tài sản tương tự 
hoặc không trên cơ sở tham khảo thu nhập và chi phí hoạt 
động trong quá khứ của tài sản thẩm định giá hoặc không 
xem xét tình hình cung — cầu, triển vọng phát triền của thị 
trường ngành, lĩnh vực và các yếu tố khác ảnh hường đến 
việc dự báo tổng thu nhập tiềm năng; đồng thời không có 
biện luận, giải thích cho sự hạn chế về thông tin (nếu có). 
- Không có phân tích, biện luận khi xác định tỷ lệ thất thu 
trên cơ sở các thông tin thu thập được. 
Trừ toàn bộ số điểm nếu thuộc từ 02 trường hợp nêu ưên 
trờ lên hoặc nếu không xác định tổng thu nhập tiềm năng 
hoặc nếu không xác định thất thu đo không sử dụng hết 
100% công suất và do rủi ro thanh toán. 

c) Xác định chi phí hoạt động của tài sản. 6 

Yêu cầu: Tuân thủ quy định tại Điêm 4 Mục n TĐGVN 10. 
Trừ 3 điểm đối với một trong các trường hợp sau: 
- Không có đầy đủ chứng cứ, phân tích cho thấy chi phí 
hoạt động được xác định thông qua các thông tin điều ừa 
khảo sát trên thị trường của các tài sản tương tự, hoặc trên 
cơ sở tham khảo thu nhập và chi phí hoạt động ừong quá 
khứ của tài sản thẩm định giá, hoặc không xem xét tình 
hình cung - cầu, triển vọng phát ừiên của thị trường ngành, 
lĩnh vực và các yếu tố khác ảnh hường đến chi phí hoạt 
động của tài sản; 
- Nếu tính không đúng, không đủ hoặc tính trùng các khoản 
mục chi phí thuộc chi phí hoạt động; Chi phí hoạt động bao 
gồm các khoản hoàn trả tiền vay (vốn và lãi), khấu hao, 
thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Nếu không ước tính chi phí hoạt động của tài sản hoặc nếu 
thuôc 02 ừườne hơD nêu trên ứở lên, trừ hết số điểm. 

d) Áp dụng công thức để xác định thu nhập 
hoạt động thuần 

2 

Áp dụng công thức tại Điểm 4 Mục II TĐGVN 10 để tính 
thu nhập hoạt động thuần. Nếu áp dụng đúng công thức và 
tính toán đúng, không điều chinh điểm. Neu áp dụng công 
thức sai hoặc tính toán sai, trừ hết số điểm. 
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5.3.2 Xác định tỳ suất vốn hóa. 
Điểm 5 Mục n-

TĐGVN 10 8 

Yêu cầu: Thẩm định viên căn cứ đặc điểm của tài sản lựa 
chọn một trong các phương pháp để tính tỷ suất vốn hóa 
đảm bảo tuân thủ các nội dung quy định tại Điểm 5 Mục n-
TĐGVN 10. Nếu tuân thủ các các nội dung, có phân tích, 
biện luận và tính toán số liệu kèm theo các thông tin thu 
thập chi tiết, không điều chinh điềm. Nếu thu thập thòng tin 
sơ sài và có tính toán số liệu, trừ 04 điểm; nếu không phân 
tích thông tin, không cỏ đủ số liệu chứng minh, trừ hết số 
điểm. 

5.3.3 Xác định giá trị của tài sản thẩm định giá. 2 

Yêu cảu: Thâm định viên cần áp đụng côắ"ig thức vôẺa hóa 
trực tiếp quy định tại Điểm 3 Mục II TĐGVN 10 để xác 
định giả trị của tài sản thẩm định giá. Nếu áp dụng đúng 
công thức và tính toán đúng, khôns điều chinh điểm. Neu 
áp dụng công thức sai hoặc tính toán sai, trừ hết số điểm. 

5.4 Phương pháp dòng tiền chiết khấu Điểm 6 Mục II 
TĐGVN 10 28 

5.4.1 Xác định giai đoạn dự báo dòng tiền trong 
tương lai (n). 2 

L 

Yêu câu: Thâm định viên cản xác địníì giai đoạn uự báo 
dòng tiền ừong tương lai theo quy định tại tiết c Điểm 6 
Mục II TĐGVN 10. 
Nếu thực hiện đúng quy định tại tiết c Điểm 6 Mục II 
TĐGVN 10 và có phân tích, lập luận chặt chẽ, không trừ 
điểm. 
Nếu có thực hiện nhưng chưa đầy đủ theo quy định tại tiết c 
Điểm 6 Mục U TĐGVN 10 hoặc chưa có phân tích chặt 
chẽ, ừừ 01 điểm. 
Nếu không có phân tích, không thực hiện quy định tại tiết c 
Điềm 6 Mục II TĐGVN 10, trừ hết số điểm. 



5.4.2 ước tính thu nhập từ tài sản. 6 

1 Yêu câu: Thâm định viên cân tuân thủ các nội dung quy 
định tại tiết d Điểm 6 Mục n TĐGVN 10. 
Khi xác định thu nhập từ tài sản, có phân tích thông tin, số 
liệu thu thập được, có bằng chứng về việc thu thập thông 
tin, số liệu, không điều chinh điểm. Nếu có tính toán số 
liệu, phân tích thông tin nhưng thu thập thông tin chưa đầy 
đủ, trừ 04 điểm. Neu không phân tích, không thu thập thông 
tin làm cơ sờ ước tính thu nhập từ tài sản theo quy định tại 
tiết d Điểm 6 Mục II TĐGVN 10, trừ hết số điềm. 

5.4.3 
ước tính chi phí liên quan đến việc khai 
thác tài sàn. 

6 

Yêu câu: Thâm định viên cân tuân thủ các nội dung quy 
định tại tiết đ Điểm 6 Mục II TĐGVN 10. 
Khi xác định chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản, có 
phân tích thông tin, số liệu thu thập được, có bằng chứng về 
việc thu thập thông tin, số liệu thì không điều chinh điểm. 
Nếu có tính toán số liệu, phân tích thông tin nhưng thu thập 
thông tin chưa đầy đủ, trừ 04 điểm. Nếu không phân tích, 
không thu thập thông tin làm cơ sở ước tính chi phí liên 
quan đến việc khai thác tài sản theo quy định tại tiết d Điểm 
6 Muc n TĐGVN 10, trừ hét số điểm. 

5.4.4 ước tính giá trị cuối kỳ dự báo (Vn). 6 

Yêu cẩu: Thâm định viên phải ước tính giá trị cuôi kỳ dự 
báo (Vn) của tài sản thẩm định theo tiết e Điểm 6 Mục n 
TĐGVN 10. 
Neu ước tính giá trị cuối kỳ dự báo có phân tích, tính toán 
và có tài liệu chứng minh, không điều chỉnh điểm. Nếu ước 
tính giá trị cuối kỳ dự báo nhưng phân tích sơ sài, không có 
đủ tài liệu chứng minh kèm theo, trừ 04 điểm. Nếu không 
ước tính giá trị cuối kỳ dự báo hoặc không có tài liệu, 
chứng cứ kèm theo, trừ hết số điểm. 

5.4.5 ước tính tỷ suất chiết khấu (r). 

1 

6 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ cách xác định tỷ suất 
chiết khấu theo tiết g Điểm 6 Mục II TĐGVN 10 phải phân 
tích, tính toán và có tài liệu chứng minh kèm theo, không 
điều chinh điểm. Nếu có tính toán, phân tích nhưng không 
có đủ tài liệu chứng minh kèm theo, trừ 02 điểm. Neu 
không xác định tỷ suất chiết khấu hoặc không phân tích và 
không thu thập thông tin, trừ hết số điểm. 
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5.4.6 
Xác đinh giá tri cùa tài sàn thẩm đinh giá 
(V). 2 

Yêu cấu: Thâm định viên cân áp dụng công thức vôn hóa 
trực tiếp quy định tại Điểm 3 Mục II TĐGVN 10 để xác 
định giá trị của tài sản thẩm định giá. 
Nếu áp dụng đúng công thức và tính toán đúng, không điều 
chinh điểm. Neu áp dụng công thức sai hoặc tính toán sai, 
trừ hết số điểm. 

5.5 Phương pháp chiết trừ Điểm 3 Mục II 
TĐGVN11 28 

5.5.1 

Khảo sát và lựa chọn ít nhất 03 bất động 
sản mà thửa đất của các bất động sản đó có 
những đặc điểm tương tự với thửa đất của 
bất động sàn thẩm định giá. 

Tiết b Điểm 3 
Mục n TĐGVN 

11 
9 

Yêu câu: Thâm định viên tuân thủ nội dung quy định tại 
Bước 1 của tiết b Điểm 3 Mục n TĐGVN 11. 
Trừ 02 điểm đối với 01 trong các trường hợp: 
- Không có đủ 3 bất động sản có thửa đất tương tự với thửa 
đất của bất động sản cần thẩm định giá về một số đặc điểm 
chính như vị trí, mục đích sử dụng đất. 
- Các bất động sản được lựa chọn được giao dịch (thành 
công hoặc chào mua, chào bán) tại thời điểm quá 02 năm so 
với thời điểm thẩm định giá. 

5.5.2 Xác định giá trị các tài sản gắn liền với đất 
của các bất động sản so sánh. 

Tiết b Điếm 3 
Mục n TĐGVN 

11 
14 Yêu cầu: Thẩm định viên cần tuân thủ quy định tại Bước 2 

của Tiết b Điểm 3 Mục n TĐGVN 11. 

a) 
Xác định giá trị xây dựng mới của tài sản 
gắn liền với đất cùa bất động sản so sánh 
tại thời điểm thẩm định giá 

6 
Yêu cầu: Việc chấm điểm và tỷ lệ phân bổ điểm thực hiện 
theo hướng dẫn tại Mục 5.2.2 nhưng tổng số điểm chấm tối 
đa theo hướng dẫn tại phần này. 

b) 
Xác định giá ừị hao mòn của tài sản gan 
liền với đất của bất động sản so sánh tại 
thời điểm thẩm định giá 

6 
Yêu cầu: Việc chấm điểm và tỷ lệ phân bổ điểm thực hiện 
theo hướng dẫn tại Mục 5.2.3 nhưng tổng số điểm chấm tối 
đa theo hướng dẫn tại phần này. 

c) Xác định giá trị các tài sản gắn liền với đất 
của bất động sản so sánh 2 

Yêu câu: Ap dụng công thúc quy định tại Bước 2 của tiêt b 
Điểm 3 Mục II TĐGVN 11. Nếu áp dụng đúng công thức 
và tính toán đúng thì không điều chỉnh điểm. Neu áp dụng 
công thức sai hoặc tính toán sai, ừừ hết số điểm. 

5.5.3 Xác định giá trị quyền sử dụng đất của bất 
động sản so sánh. 

Tiêt b Điêm 3 
Mục II TĐGVN 

11 
4 

Yêu câu: Thâm định viên tuân thù nội dung quy định tại tiêt 
b Điểm 3 Mục II TĐGVN 11, trong đó cần xác định: 
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a) 
Xác định giá giao dịch của bất động sản so 
sánh 

2 

Giá giao dịch của bât động sản so sánh là giá giao dịch 
thành công hoặc giá giao dịch chưa thành công đã được 
điều chinh về mức giá có khả năng giao dịch thành công. 
Việc điều chỉnh này cần phải trên cơ sở thu thập thông tin 
thị trường và phải có phân tích, lập luận. 
Nếu thiếu phân tích, lập luận trong trường hợp là giá giao 
dịch chưa thành công, trừ 01 điểm. Nếu giá giao dịch chưa 
thành công mà không điều chinh về mức giá có khả năng 
eiao dịch thành công, trừ hết số điểm. 

b) 
Xác định giá trị quyền sử dụng đất của bất 
động sản so sánh. 

2 

Yêu cầu: Áp dụng công thức quy định tại Bước 3 cùa tiết b 
Điểm 3 Mục n TĐGVN 11. Nếu áp dụng đúng công thức 
và tính toán đúng, không điều chỉnh điểm. Nếu áp dụng 
công thức sai hoặc tính toán sai, trừ hết số điểm. 

5.5.4 
Xác định giá trị quyền sử dụng đất của bất 
động sản thẩm định giá. 

Tiết b Điểm 3 
Mục II-TĐGVN 

11 
7 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ nội dung quy định tại 
Bước 4 của tiết b Điểm 3 Mục II TĐGVN 11. 
- Việc điều chinh một số yếu tố khác biệt chính về giá trị 
quyền sừ dụng đất của tài sản so sánh so với giá trị quyền 
sừ dụng đất của tài sản thẩm định giá được thực hiện theo 
hướng dẫn tại mục 5.1.2. Việc chấm điểm và tỳ lệ phân bổ 
điểm thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 5.1.2 nhưng tồng số 
điểm chấm tối đa không quá 6 điểm. 
- Trên cơ sờ giá trị quyền sử dụng đất của tài sàn so sánh đã 
đuợc điều chinh về một số yếu tổ khác biệt chính, thẩm 
định viên xác định giá trị quyền sừ dụng đất của bất động 
sản thẩm định giá theo hướng dẫn tại mục 5.1.3, Neu không 
có biện luận hoặc không tuân thủ tất cả các hướng dẫn tại 
trục 5.1.3, trừ 01 điềm. 

5.6 Phương pháp thặng dư Điểm 4 Mục II 
TĐGVN11 28 

5.6.1 
Xác định việc sử dụng tốt nhất và có hiệu 
quả nhất cùa thửa đất 

Tiết d Điểm 4 
Mục n TĐGVN 

11 
2 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ nội dung quy định tại tiết 
đ Điểm 4 Mục II TĐGVN 11, không điều chinh điểm; nếu 
không tuân thủ, ứừ hết số điểm. 



5.6.2 
Xác định giai đoạn dự báo dòng tiền trong 
tương lai (n). 

Tiết e Điểm 4 
Mục n TĐG VN 

11 
2 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ đúng nội dung quy định 
tại tiết c Điểm 6 Mục II TĐGVN 10, không điều chinh 
điểm; nếu không tuân thủ, trừ hết số điểm. 

5.6.3 
Ước tính tổng doanh thu phát ứiển của bất 
động sản. 

Tiết g Điểm 4 
Mục n TĐG VN 

11 
6 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ nội dung quy định tại tiêt 
g Điểm 4 Mục n TĐGVN 11. 
- Nểu thực hiện đúng quy định, có phân tích, tính toán và 
thu thập thông tin đầy đủ, không điều chỉnh điểm. 
- Trừ 03 điềm đối với một ừong các trường hợp sau: 
+ Ước tính doanh thu mà không khảo sát, thu thập thông tin 
cùa các trường hợp tương tự. 
+ Ước tính doanh thu mà không tính đến xu hướng và mức 
độ biến động của giá chuyển nhượng, giá cho thuê và các 
yếu tố khác hình thành doanh thu của dự án ừong tương lai. 
+ Không có biện luận; 
- Nếu không thục hiện đúng quy định, không có phân tích 
thông tin, trừ hết số điểm. 

5.6.4 Ước tính tồng chi phí phát triển. 
Tiết h Điểm 4 

Mục n TĐG VN 
11 

10 

a) Xác định chi phí đầu tư phát ừiển. 6 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ tiết h Điểm 4 Mục II 
TĐGVN 11, có phân tích tính toán tất cả các chi phí liên 
quan phát sinh, không điều chinh điểm. Nếu không tính đầy 
đủ hoặc tính trùng các chi phí liên quan hoặc phân tích sơ 
sài, trừ 03 điểm. Nếu không xác định chi phí phát triển hoặc 
không có biện luận, trừ hết số điểm. 

b) Xác định lợi nhuận của nhà đầu tư/nhà sản 
xuất 

. . 

4 

Yêu cầu: Thẩm định viên cần tuân thủ tiết h khoản 4 Mục II 
- TĐGVN 11 có phân tích, tính toán và thu thập đầy đủ số 
liệu để xác định lợi nhuận, không điều chinh điểm; nếu có 
tính toán, có phân tích nhưng không có đầy đủ số liệu, trừ 
02 điểm; nếu không xác định lợi nhuận hoặc không có biện 
luận, trừ hết số điểm. 
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5.6.5 Xác định tỷ suất chiết khấu. 
Tiết i Điểm 4 

Mục n TĐGVN 
11 

6 

• 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ nội dung quy định tại tiết 
i) Điểm 4 Mọc n TĐGVN 11 có đầy đú bằng chứng và tính 
toán đúng, không điều chinh điểm; nếu có xác định tỷ suất 
chiết khấu nhưng không có đầy đủ bằng chứng, trừ 03 
điểm; nếu không tuân thủ, không có biện luận, không tính 
toán số liệu, trừ hết số điểm. 

5.6.6 Xác định giá ứị của tài sản thẩm định giá. 
Tiết b Điểm 4 

Mục II TĐGVN 
11 

2 

Yêu câu: Thâm định viên áp dụng công thức tông quát tại 
tiết b hoặc tiết c Điểm 4 Mục n TĐGVN 11 để xác định giá 
trị của tài sản thẩm định giá. Nếu áp dụng đúng công thức 
và tính toán đúng, không điều chinh điểm. Nếu áp dụng 
công thức sai hoặc tính toán sai, trừ hết số điểm. 

6 Phương pháp thẩm định giá dùng để 
kiểm tra, đối chiếu 

Điểm 6 Mục n 
TĐGVN 05 14 

Yêu cầu: Phương pháp đối chiếu đưọc thực hiện chấm 
điểm từng hồ sơ như phưong pháp chính; số điểm chấm 
bằng 1/2 số điểm của phưong pháp chính, tổng số điểm 
chấm tối đa là 14 điểm. 

7 Kết luận cuối cùng về kết quả thẩm 
định giá 

Điểm 6 Mục II 
TĐGVN 05 2 

Yêu cầu: Thẩm định viên căn cứ kết quả chấm điểm 
phương pháp chính, kết quà chấm điểm của phương pháp 
đối chiếu; phân tích, tính toán để đi đến kết luận cuối cùng 
về kết quà thẩm định giá. Nếu tuân thủ, không điều chình 
điểm. Nểu không tuân thủ, trừ hết số điểm. 

8 Hồ sơ thẩm định giá 
Điểm 7 Mục n 
TĐGVN 05, 
TĐGVN 06 

8 
Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ các nội dung quy định tại 
Điểm 7 Mục IITĐGVN 05 và TĐGVN 06. 

8.1 Báo cáo kết quà thẩm định giá. 2 
Yêu cầu: Thẩm định viên căn cứ Điểm 1 Mục II và Phụ lục 
số 03, 04 TĐGVN 06 để lập báo cáo kết quả thẩm định giá. 

8.1.1 
Nội dung của Báo cáo kết quả thẩm định 
giá 

1 

Yêu cầu: Báo cáo kết quả thẩm định giá phái bao gồm các 
nội dung chi tiết quy định tại điểm 1 Mục II TĐGVN 06. 
Tuân thù tính đầy đủ Báo cáo kết quả thẩm định giá không 
điều chinh điểm, nếu không tuân thù đầv đủ các nội dung 
(trừ tiết e khoản 1 Mục II nếu không có già thiết đặc biệt và 
không cần phải có thì không trừ điểm), trừ hết số điểm. 
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8.1.2 Mầu Báo cáo kểt quả thẩm định giá 1 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ mẫu Báo cáo kết quà 
thẩm định giá và Phụ lục số 03, 04 TĐGVN 06. Nếu tuân 
thủ, không điều chinh điểm; nếu không tuân thù, trừ hết số 
điểm 

8.2 Lập Chứng thư thẩm định giá. 2 
Yêu cầu: Thẩm định viên căn cứ Điểm 2 Mục II và Phụ lục 
số 05 TĐGVN 06 để lập Chứng thư thẩm định giá. 

8.2.1 Nội dung Chứng thư thẩm định giá 1 

Yêu cầu: Chứng thư thẩm định giá phải bao gồm các nội 
dung chi tiết quy định tại điểm 2 Mục II TĐGVN 06. Tuân 
thủ tính đầy đủ Chúng thư thẩm định giá, không điều chinh 
điểm; nếu thiếu từ 03 nội dung trở lên, trừ hết số điểm. 

8.2.2 Mau Chứng thư thẩm định giá 1 
Yêu cầu: Thầm định viên tuân thủ mẫu Chúng thư thẩm 
định giá và Phụ lục số 05 TĐGVN 06. Nếu tuân thủ, không 
điều chinh điểm; nếu không tuân thủ, trừ hết sổ điểm 

8.3 Lưu trữ hồ sơ thẩm định giá 4 Yêu cầu: Thẩm định viên căn cứ tiết c, tiết d Điểm 3 Mục II 
TĐGVN 06 để lưu trữ hồ sơ thẩm định giá. 

8.3.1 Thời hạn lưu trữ hồ sơ thẩm định giá 2 

Yêu cầu: Thẩm địrứi viên tuân thủ thời hạn lưu trữ quy định 
tại tiết đ Điểm 3 Mục II TĐGVN 06, cụ thể: Hồ sơ lưu trử 
bằng giấy thời hạn tối thiểu 10 năm; hồ sơ lưii trữ điện tử 
vĩnh viễn. Nếu tuân thủ, không điều chỉnh điểm; nếu không 
tuân thủ, trừ hết số điểm. 

8.3.2 
Thành phần hồ sơ thẩm định giá lun trữ 
bằng giấy 1 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ quy định tại tiết c Điểm 3 
Mục II TĐGVN 06, Nếu lưu giữ đầy đủ, không điều chỉnh 
điếm; nếu có lưu trữ nhưng không đầy đủ, trừ hết số điểm. 

8.3.3 Thành phần ho sơ thẩm định giá lun trữ 
điện tử 1 

Yêu cầu: Thẩm định viên tuân thủ quy định tại tiết c Điểm 3 
Mục II TĐGVN 06, Nếu lưi] giữ đầy đủ thì không điều 
chinh điểm; nếu có lưu trữ nhưng không đầy đủ, ừừ hết số 
điểm. 

ni 1 CÁC NỘI DUNG KHÁC ỉ 5 
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1 

Tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật, các vãn bàn đề nghị tham 
gia ý kiến khác liên quan đến thẩm định 
giá hoặc Tham gia hội thào, hội nghị về 
thẩm định giá do Bộ Tài chính tổ chức 
hoặc hội nghị AVA. 

3 
Tham gia mỗi hội thảo, hội nghị, hoặc văn bản quy phạm 
pháp luật được cộng 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm. 

2 
Thẩm định viên về giá hành nghề liên tục 
trong giai đoạn đánh giá. 

1 
Nếu có hành nghề liên tục, không điều chinh điểm. Nếu 
không hành nghề liên tục trừ hết số điểm. 

3 
Thẩm định viên sử dụng phương pháp 
thẩm định giá thứ 3 trở lên để so sánh, đối 
chiếu kết quả thẩm định giá. 

1 

Đối với mỗi tài sản thẩm định giá, thẩm định viên sừ dụng 
02 phuơng pháp thầm định giá. Trường họp thẩm định viên 
sừ dụng thêm phương pháp thẩm định giá thứ ba thì được 
cộng thêm 1 điểm. 

Cộng điêm 100 

Tổng số điểm của doanh nghiệp chấm: 
Tổng số điểm của Đoàn kiểm tra chấm năm 20..Ể: 
Tổng số điểm Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá chấm: 

Môt số nôi dung hướng dẫn chấm điểm đối vói Phu luc số 02 
« • 0 0  •  •  

1. Tại Phần I, doanh nghiệp thực hiện chấm điểm một lần vào cuối năm. Tồng điểm Phần I = Tổng số điểm Mục (1) và (2) 
của phần I = 25 điểm. Trường hợp doanh nghiệp bị trừ hết tổng số điểm là 25 điêm thì không thực hiện châm điêm đôi với những 
nội dung còn lại của Phần I. Cuối năm doanh nghiệp tự tổn£ hợp chung kết quả chấm điêm của các hô sơ tại Phân I và Phân II 
báo cáo Bộ Tài chính. 

2. Tại Phần II, việc chấm điểm được thực hiện đối với từng hồ sơ thẩm định giá, cụ thể như sau: 

- Mỗi hồ sơ được tính điểm gồm phương pháp chính và phương pháp đổi chiếu. Thẩm định viên cần nêu rõ phương pháp 
thẩm định giá nào là phương pháp chính, phương pháp thẩm định giá nào là phương pháp đối chiếu để thuận lợi cho việc châm 
điểm. Tổng số điểm của 02 phương pháp (phương pháp chính và phương pháp đôi chiếu) là 42 điêm. 

+ Đối với Phương pháp thâm định giá chính có điêm chuân là 28 điêm. 
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+ Đối với phương pháp thẩm định giá dùng để đối chiếu, thẩm định viên thực hiện chấm điểm như phương pháp thẩm định 
giá chính nhưng được tính bằng 1/2 số điểm của phương pháp chính; tổng số điểm đạt được tối đa của phương pháp đôi chiếu là 
14 điểm. Trường hợp sử dụng 01 phương pháp theo quy định tại Điểm 6 Mục II Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 thì lập 
luận lựa chọn phương pháp thấm giá đẩy đủ, chuấn xác có điếm chuẩn là 14 điếm; lập luận không đầy đủ, không hợp lý thì trừ 14 
điểm. Trường hợp áp dụng phương pháp so sánh khi có nhiều số liệu từ các giao dịch (tối thiếu 03 giao dịch) của các tài sản so 
sánh trên thị trường gần thời điểm thẩm định giá hoặc không có đủ thông tin để áp dụng 02 (hai) phương pháp thẩm định giá trở 
lên và đưa ra căn cứ thực tế chứng minh cho việc không thế khắc phục được những hạn chế về thông tin này, không trừ điếm. 

- Trường hợp một hồ sơ thẩm định giá có nhiều tài sản và có sử dụng nhiều phương pháp thẩm định giá: thực hiện chấm 
điểm từng tài sản thẩm định giá như hướng dẫn trên. Ket quả chấm điểm cuối cùng của hồ sơ đó là kết quả trung bình cộng kết 
quả chấm điểm của các tài sản thấm định giá và tổng số điểm chấm tối đa là 42 điểm. 

- Tổng cộng điểm Phần II = Tổng số Điểm Mục (1+2+3+4+5+6+7+8) của phần II = 70 điểm. Tổng số điểm Phần II đánh 
giá chất lượng hoạt động thẩm định giá cả năm của doanh nghiệp được tính bằng điếm trung bình cộng của tất cả các hồ sơ. 

3. Đối với Cơ quan kiểm tra, căn cứ vào Phụ lục số 02 thực hiện chấm điểm đối với các hồ sơ được kiểm tra. Hội đồng 
đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp căn cứ Phụ lục số 02 để xem xét, đánh giá chất lượng hoạt động 
thẩm định giá của doanh nghiệp thấm định giá. 
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