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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách cụ thể các thành viên Hội đồng xác định giá trị  

tài sản theo yêu cầu định giá số 09/YC-VPCQCSĐT ngày 06/6/2022  

của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Lạng Sơn 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN  

ĐỂ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

 

Căn cứ Bộ Luật Tố tụng hình sự ngày 27/11/2015; 

Căn cứ Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy 

đinh chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, 

thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự; Nghị định số 97/2019/NĐ-CP 

ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 quy đinh chi tiết việc thành lập và hoạt động 

của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự;  

Căn cứ Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 

07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội 

đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và 

Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 quy đinh chi tiết 

việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự; 

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Hội đồng định giá thường xuyên để định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Văn bản yêu cầu định giá tài sản số 09/YC-VPCQCSĐT ngày 

06/6/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý giá, công sản và doanh nghiệp - 

thành viên thường trực Hội đồng định giá thường xuyên để định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự tỉnh Lạng Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách cụ thể các thành viên Hội đồng xác định giá 

trị tài sản tại Yêu cầu định giá tài sản số 09/YC-VPCQCSĐT ngày 06/6/2022 

của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn, gồm các thành viên sau:  
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1. Bà Nguyễn Anh Yến, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Phạm Quang Thành,Trưởng phòng Quản lý giá, công sản và doanh 

nghiệp, Sở Tài chính - Thành viên thường trực Hội đồng. 

3. Ông Nguyễn Khắc Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi 

trường, Sở Tài nguyên và Môi trưởng, tỉnh Lạng Sơn - Thành viên; 

4. Bà Nông Thị Dịp, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Lạng Sơn – Thành viên. 

5. Bà Phùng Thị Linh, Chuyên viên phòng Quản lý giá, công sản và 

doanh nghiệp Sở Tài chính Lạng Sơn-Thành viên. 

 Điều 2. Hội đồng định giá tài sản quy định tại Điều 1 có nhiệm vụ xác 

định giá trị tài sản theo yêu cầu số 09/YC-VPCQCSĐT ngày 06/6/2022 của Cơ 

quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Lạng Sơn, theo quy định của pháp luật 

đến khi kết thúc vụ việc và được sử dụng con dấu của Sở Tài chính để triển khai 

thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

Cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để Hội đồng định 

giá tài sản tại Điều 1 thực hiện định giá tài sản theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Hội đồng định giá tài sản quy định tại Điều 1 chấm dứt hoạt động 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Quyết định này; quyền, nghĩa vụ của 

Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ; Nghị định số 

97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP; Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 

17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Trưởng phòng Quản lý giá, công sản và doanh nghiệp; Các đơn vị liên quan 

và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                   
- Như Điều 4;   

- Sở: TN&MT, NN&PTNT; 

- Lãnh đạo Sở TC; 

- Phòng QLGCS&DN; 

- Chánh VP;   

- Lưu: VT, HSĐGTS. 

.   

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

           PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

Nguyễn Anh Yến 
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