
 

 

  Kính gửi: ……………….…………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

Nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ trong công tác mua sắm đấu thầu của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đồng thời thực hiện theo 

chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 8747/UBND-KT ngày 28/12/2021 

về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9373/VPCP-NC 

ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ, Sở Tài chính kính đề nghị các tổ chức 

hoạt động thẩm định giá phối hợp thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Hoạt động độc lập khi tiến hành thẩm định, bảo đảm khách quan, trung 

thực, công bằng; đảm bảo chất lượng, nội dung hàng hóa được thể hiện đầy đủ 

(nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, thông số kỹ thuật…), thông tin thu thập làm cơ 

sở so sánh đơn giá phải đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp 

luật, Hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam. 

2. Tại các Chứng thư thẩm định giá, đề nghị các đơn vị căn cứ Điều 32 Luật 

Giá để thực hiện và đưa vào nội dung tại phần Mục đích thẩm định giá. 

3. Nhằm đảm bảo việc rà soát, kiểm tra giá hàng hóa, tài sản theo đề nghị 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác mua sắm đấu thầu, ý kiến 

thông tin về giá thiết bị theo thẩm quyền được UBND thành phố giao, Sở Tài chính 

đề nghị các tổ chức thẩm định giá phân loại các mặt hàng tại Chứng thư thẩm định 

giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá cụ thể như sau: 

a) Hàng hóa phổ biến, có sẵn trên thị trường (các loại hàng hóa được công 

bố rộng rãi, dễ dàng tra cứu trên các trang thông tin điện tử được cấp phép qua 

mạng Internet…); 

b) Hàng hóa được gia công, sản xuất (không có sẵn) theo yêu cầu của chủ 

đầu tư/ đơn vị mua sắm. 

c) Hàng hóa chuyên dùng, ít phổ biến; hàng đặc thù trong các dự án được 

đặt hàng từ các nhà cung cấp, hàng nhập khẩu theo đơn đặt hàng…. 

4. Các Báo giá của các đơn vị cung cấp làm thông tin so sánh phải đảm bảo 

tính pháp lý, tính chính xác về thời gian cung cấp, hiệu lực báo giá và khả năng 

cung ứng hàng hóa của đơn vị báo giá, đồng thời phải thể hiện thông tin nhà cung 
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           Số:          /STC-GCS             Đà Nẵng, ngày      tháng 01 năm 2022 
 V/v phối hợp trong công tác quản lý 

mua sắm thường xuyên tài sản, hàng 

hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
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cấp và được đơn vị cung cấp đóng dấu đảm bảo tính pháp lý và chịu trách nhiệm 

về tính xác thực của báo giá cung cấp. Tại mục "Nơi nhận" của các báo giá: Đề 

nghị đơn vị cung cấp báo giá ghi rõ tên đơn vị nhận báo giá (đơn vị trực tiếp mua 

sắm/ cơ quan quản lý cấp trên/ tổ chức thẩm định giá). Trong trường hợp các báo 

giá kèm theo Chứng thư thẩm định giá không đảm bảo theo các điều kiện nêu trên, 

Sở Tài chính không có cơ sở để thẩm định về giá dự toán theo đề nghị của đơn vị. 

 Sở Tài chính kính đề nghị các tổ chức thẩm định giá phối hợp thực hiện./. 

 

          
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Bộ phận 1 cửa Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, GCS.15. 

KT. GI M Đ C 

PHÓ GI M Đ C 

 

 

Trần Thủ 
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