
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do - Hạnh phúc 

Số: 46/2014/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2014 

THÔNG TƯ 
Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 

Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư Quy định về việc thi, quản lý, 

cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định 
viên về giá quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP 
ngày 6 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật giá về thẩm định giá. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng dự thi theo quy định tại Điều 3 Thông tư này. 

2. Hội đồng thi thẩm định viên về giá. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thi, quản lý, cấp và thu hồi 
Thẻ thẩm định viên về giá. 



Chương II 

TỔ CHỨC KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ 

Mục 1 

QUY ĐỊNH VỀ DỰ THI 

Điều 3. Đối tượng dự thi 

l. Công dân Việt Nam có đủ điều kiện dự thi quy định tại Điều 4 Thông tư 
này. 

2. Người có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá của nước ngoài được Bộ 
Tài chính Việt Nam công nhận có đủ điều kiện dự thi sát hạch theo quy định tại 
Điều 10 Thông tư này. 

Điều 4. Điều kiện dự thi 

Công dân Việt Nam đăng ký dự thi thẩm định viên về giá phải có đủ các 
điều kiện sau: 

1. Có năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức 
nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực, khách quan và có ý thức chấp hành pháp 
luật. 

2. Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định 
giá, kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật do các tổ chức đào tạo hợp pháp ở 
Việt Nam hoặc nước ngoài cấp. 

3. Có thời gian công tác thực tế từ 36 tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt 
nghiệp đại học đến ngày cuối của hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo chuyên ngành 
quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá còn thời hạn do cơ quan, 
tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thâm định giá cấp theo quy định của 
Bộ Tài chính, trừ các trường hợp sau: 

a) Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong nước hoặc nước 
ngoài về chuyên ngành vật giá, thẩm định giá; 

b) Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành kinh tế, 
kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành 
thẩm định giá. 

5. Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ và phí dự thi theo quy định tại Điều 5 
Thông tư này. 

Điều 5. Hồ sơ đăng ký dự thi 

1. Hồ sơ đăng ký dự thi đối với người đăng ký dự thi lần đầu gồm: 

a) Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác 
hoặc của Ủy ban nhân dân cấp phường, xã nơi cư trú, có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm 
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chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi và đóng dấu giáp lai 
theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02a. Giấy xác nhận về thời gian công tác thực 
tế làm việc tại cơ quan, đơn vị theo chuyên ngành quy định tại khoản 3 Điều 4 
Thông tư này có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận 
của cơ quan, đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02b ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

Người đăng ký dự thi lần đầu phải đăng ký dự thi tối thiểu 03/05 môn thi 
chuyên ngành quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư này; 

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc 
Uỷ ban nhân dân cấp phường, xã nơi cư trú; 

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 

d) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học quy định tại 
khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

đ) Bản sao có chứng thực chứng chỉ quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 
này; 

Đối với trường hợp được miễn nộp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định 
giá quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này, nếu bằng tốt nghiệp cao đăng, 
đại học, sau đại học không ghi rõ chuyên ngành vật giá, thẩm định giá thì thí 
sinh phải nộp kèm theo bảng điểm có chứng thực chứng minh đã học các chuyên 
ngành này; 

e) 03 (ba) ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày 
đăng ký dự thi, 03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận; 

g) Phiếu thu phí dự thi. 

2. Hồ sơ đăng ký dự thi đối với người đăng ký thi lần tiếp theo. 

Người đăng ký dự thi để thi lại các môn đã thi nhưng chưa đạt yêu cầu, 
hoặc thi tiếp các môn chưa thi để đủ điều kiện được Bộ Tài chính cấp Thẻ thẩm 
định viên về giá quy định tại Điêu 19 Thông tư này, hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

a) Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận điểm thi của kỳ thi trước do Hội đồng thi 
Thẩm định viên về giá (sau đây gọi là Hội đồng thi) thông báo. 

3. Phí dự thi: 

a) Phí dự thi thu bằng đồng Việt Nam và được nộp trực tiếp tại Văn phòng 
Hội đồng thi hoặc chuyển khoản tại ngân hàng theo thông báo của Hội đồng thi 
cho từng kỳ thi (nếu có). Mức thu phí dự thi theo quy định của Bộ Tài chính. 
Hội đồng thi chịu trách nhiệm thông báo mức phí dự thi cho từng kỳ thi; 

b) Phí dự thi đã nộp chỉ được hoàn trả cho người đăng ký dự thi nhưng 
không đủ điều kiện dự thi, người đủ điều kiện dự thi nhưng có đơn xin không 
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tham dự kỳ thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Hội đồng thi công bố danh 
sách thí sinh đủ điều kiện dự thi. 

4. Đơn vị nhận hồ sơ dự thi chỉ nhận hồ sơ khi người đăng ký dự thi nộp 
đầy đủ giấy tờ trên và nộp đủ phí dự thi theo quy định. 

Điều 6. Trình tự đăng ký dự thi 

1. Thí sinh nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký dự thi tới Văn phòng 
Hội đồng thi, nộp phí dự thi theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. 

2. Văn phòng Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, lập Phiếu xác 
nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ và lập phiếu thu đã nộp phí dự thi theo quy định. 

3. Thời hạn nộp Hồ sơ dự thi do Hội đồng thi quy định. Không xem xét đối 
với hồ sơ đăng ký dự thi nộp muộn sau thời gian quy định của Hội đồng thi. 

4. Trường hợp Bộ Tài chính có quy định về đăng ký dự thi trực tuyến, thí 
sinh đăng ký dự thi thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và thông báo của 
Hội đồng thi. 

Mục 2 

TỔ CHỨC KỲ THI 

Điều 7. Tổ chức kỳ thi 

1. Mỗi năm Bộ Tài chính tổ chức ít nhất 01 (một) kỳ thi thẩm định viên về 
giá. 

2. Trước ngày tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá ít nhất 60 ngày, Hội 
đồng thi thông báo kế hoạch tổ chức thi, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự thi, thời 
gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác có liên quan tới kỳ thi trên cổng 
thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý 
giá (sau đây gọi tắt là phương tiện thông tin điện tử của Bộ Tài chính). 

3. Trong thời hạn chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Hội 
đồng thi thông báo kết quả thi cho từng người dự thi. Trường hợp cần thiết, Chủ 
tịch Hội đồng thi quyết định kéo dài thời gian công bố kết quả thi, thời gian kéo 
dài không quá 30 ngày. 

Điều 8. Nội dung thi, môn thi 

1. Người dự thi thẩm định viên về giá phải thi 06 môn thi sau: 

a) Các môn chuyên ngành: 

- Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá; 

- Nguyên lý hình thành giá cả thị trường và nguyên lý căn bản về thẩm định 
giá; 

- Thẩm định giá bất động sản; 
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- Thẩm định giá máy, thiết bị; 

- Thẩm định giá doanh nghiệp. 

b) Môn Ngoại ngữ: tiếng Anh (trình độ C). 

2. Nội dung thi các môn chuyên ngành bao gồm cả phần lý thuyết và phần 
ứng dụng bài tập tình huống quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này. 
Bộ Tài chính chịu trách nhiệm soạn thảo, cập nhật, phát hành thống nhất nội 
dung, chương trình, tài liệu học, ôn thi thẩm định viên về giá. 

Điều 9. Hình thức, thời gian và ngôn ngữ làm bài thi 

1. Hình thức thi: Thi tự luận hoặc/và thi trắc nghiệm đối với mỗi môn thi. 

2. Thời gian làm bài thi các môn thi chuyên ngành là 150 phút, riêng môn 
thi Nguyên lý hình thành giá cả thị trường và nguyên lý căn bản về thẩm định 
giá là 180 phút, môn thi tiếng Anh là 120 phút. 

3. Ngôn ngữ bài thi môn chuyên ngành: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. 

Mục 3 

THI SÁT HẠCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA NƯỚC NGOÀI 

Điều 10. Điều kiện dự thi sát hạch 

Người có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá của nước ngoài đăng ký dự 
thi sát hạch thẩm định viên về giá phải có đủ các điều kiện sau: 

1. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và khoản 1 
Điều 12 Thông tư này; 

2. Có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm 
quyền cấp được Bộ Tài chính (Hội đồng thi) xem xét, quyết định. 

Điều 11. Tổ chức kỳ thi sát hạch 

1. Kỳ thi sát hạch được Bộ Tài chính tổ chức cùng với kỳ thi quy định tại 
Điều 7 Thông tư này. 

2. Môn thi sát hạch là môn Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm 
định giá. Nội dung thi theo quy định tại mục 1 phần II Phụ lục số 01 kèm theo 
Thông tư này. 

3. Ngôn ngữ sử dụng trong kỳ thi sát hạch là ngôn ngữ Tiếng Việt. 

4. Thời gian làm bài thi là 150 phút. 

Điều 12. Hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch 

1. Hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch bao gồm: 

a) Phiếu đăng ký dự thi sát hạch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi ký 
hợp đồng lao động, có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính 
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đến ngày đăng ký dự thi và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 
03 kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao và bản dịch ra Tiếng Việt có chứng thực, gồm: Sơ yếu lý lịch có 
xác nhận của cơ quan quản lý lao động; Chứng chỉ hành nghề thâm định giá 
nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này; 

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 

d) 03 (ba) ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày 
đăng ký dự thi, 03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận; 

đ) Đối với người nước ngoài, phải có bản sao chứng thực Thẻ tạm trú tại 
Việt Nam còn giá trị sử dụng; 

e) Phiếu thu phí dự thi. 

2. Trình tự đăng ký dự thi sát hạch thực hiện theo Điều 6 Thông tư này. 

Điều 13. Kết quả thi sát hạch 

1. Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt từ 5 (năm) điểm trở lẻn chấm theo 
thang điểm 10. 

2. Người đạt kết quả thi sát hạch thẩm định viên về giá được Bộ Tài chính 
cấp Thẻ thẩm định viên về giá. 

3. Các nội dung khác liên quan đến việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ 
thẩm định viên về giá thực hiện theo quy định Thông tư này. 

Mục 4 

HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ 

Điều 14. Hội đồng thi thẩm định viên về giá 

l. Hội đồng thi do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập cho từng 
kỳ thi theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán 
bộ và tự giải thê sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một kỳ thi. Văn phòng của 
Hội đồng thi đặt tại Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính. 

2. Thành phần Hội đồng thi tối đa 11 người, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng thi: là Lãnh đạo Bộ Tài chính hoặc cấp Cục/Vụ 
trưởng thuộc Bộ được Bộ trưởng Bộ Tài chính ủy quyền; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng thi: 01 người là đại diện lãnh đạo Cục Quản lý 
giá làm Phó Chủ tịch Thường trực; 01 người là đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức 
cán bộ; 

c) Các ủy viên Hội đồng thi: ít nhất 04 người gồm ủy viên thư ký Hội đồng 
thi là lãnh đạo cấp phòng có chức năng thuộc Cục Quản lý giá, đại diện một số 
đơn vị trong Bộ và đại diện lãnh đạo Hội Thẩm định giá Việt Nam. 
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3. Giúp việc cho Hội đồng thi có Tổ giúp việc Hội đồng thi thẩm định viên 
về giá (sau đây gọi tắt là Tô giúp việc). Chủ tịch Hội đồng thi quyết định thành 
lập Tổ giúp việc và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, số 
lượng người của Tổ giúp việc theo đề nghị của Cục Quản lý giá. 

4. Một cá nhân không được tham gia là thành viên Hội đồng thi quá 3 (ba) 
kỳ thi liên tục, ngoại trừ trường hợp cụ thể do Bộ trường Bộ Tài chính quyết 
định. 

Điều 15. Chế độ làm việc, thòi gian làm việc, chế độ bồi dưỡng 

1. Chế độ làm việc của Hội đồng thi: 

a) Hội đồng thi làm việc theo chế độ tập thể. Các quyết định của Hội đồng 
thi được thông qua khi có ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của thành viên Hội đồng thi; 

b) Hội đồng thi tổ chức ít nhất 01 (một) cuộc họp trước kỳ thi và 01 (một) 
cuộc họp sau kỳ thi do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định; 

c) Chương trình và nội dung các cuộc họp Hội đồng thi được thông báo 
bằng văn bản cho các thành viên Hội đồng thi trước khi họp ít nhất 02 ngày làm 
việc. 

2. Chế độ làm việc của Tổ giúp việc: 

a) Tổ giúp việc được thành lập cho từng kỳ thi và tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ theo quy định của Chủ tịch Hội đồng thi; 

b) Tổ trưởng Tổ giúp việc là Ủy viên thư ký Hội đồng thi; 

c) Tổ giúp việc đặt tại Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính. 

3. Thời gian làm việc: Hội đồng thi và Tổ giúp việc được sử dụng thời gian 
làm việc hành chính để tổ chức các cuộc họp và hoạt động thuộc nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình. Trường họp cần thiết phải làm ngoài giờ do Chủ tịch Hội 
đồng thi quyết định. 

4. Chế độ bồi dưỡng: Các thành viên Hội đồng thi, Tổ giúp việc và các cá 
nhân tham gia tổ chức kỳ thi được hưởng thù lao và bồi dưỡng làm ngoài giờ 
(nếu có) trích từ phí dự thi theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ thu, chi tài 
chính áp dụng cho kỳ thi thẩm định viên về giá. 

Điều 16. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thi 

l. Chủ tịch Hội đồng thi chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và 
trước pháp luật về tổ chức kỳ thi Thẩm định viên về giá theo quy định. Từng 
thành viên trong Hội đồng thi chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng 
thi và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình theo phân công 
nhiệm vụ được giao. 

2. Thông qua kế hoạch tổ chức kỳ thi; Nội quy, quy chế phòng thi. Thông 
báo công khai kế hoạch thi trên phương tiện thông tin điện tử của Bộ Tài chính. 
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3. Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập và xét duyệt danh sách thí sinh dự 
thi. Thông báo công khai trên phương tiện thông tin điện tử của Bộ Tài chính 
danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thí sinh không đủ điều kiện dự thi. 

4. Xây dựng đề thi và đáp án các môn thi cho mỗi kỳ thi. 

5. Tổ chức coi thi, chấm thi theo quy định. 

6. Tổng hợp kết quả thi theo từng kỳ thi trình Bộ Tài chính phê duyệt. 
Thông báo kết quả điểm thi cho từng thí sinh sau khi được Bộ Tài chính phê 
duyệt. 

7. Tổ chức chấm phúc khảo kết quả thi theo quy định đối với thí sinh có 
yêu cầu phúc khảo; tổng hợp kết quả chấm phúc khảo trình Bộ Tài chính phê 
duyệt trước khi thông báo kết quả chấm phúc khảo cho thí sinh. 

8. Hội đồng thi được phép sử dụng con dấu của Bộ Tài chính hoặc con dấu 
của Cục Quản lý giá trong thời gian hoạt động của Hội đồng. 

9. Tổng hợp và trình Bộ danh sách thí sinh đủ điều kiện xét cấp thẻ thẩm 
định viên về giá cho từng kỳ thi. 

Điều 17. Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Hội đồng thi 

1. Chủ tịch Hội đồng thi: 

a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 
đồng thi quy định tại Thông tư này; 

b) Phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch và từng thành viên Hội đồng 
thi; 

c) Quyết định thành lập Tổ giúp việc; Ban đề thi, Ban coi thi (bao gồm 
Trưởna điêm thi), Ban chấm thi và Ban phúc khảo nếu cần thiết; 

d) Tổ chức việc ra đề thi và đáp án có niêm phong riêng, lựa chọn đề thi và 
đáp án theo nội dung, chương trình đã quy định bảo đảm bí mật tuyệt đối đề thi, 
đáp án trước khi thi; mời chuyên gia phản biện đề thi, đáp án nếu cần thiết; 

đ) Tổ chức việc coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo; lựa chọn và chịu trách 
nhiệm về việc lựa chọn tổ chức hoặc cá nhân ra đề thi, coi thi, chấm thi, chấm 
phúc khảo; 

e) Báo cáo Bộ Tài chính kết quả kỳ thi sau khi chấm thi và chấm phúc 
khảo; danh sách thí sinh đủ điều kiện xét cấp thẻ thẩm định viên về giá cho từng 
kỳ thi; 

g) Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thi điều hành công việc của Hội 
đồng thi nếu cần thiết. 

2. Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng thi: 

a) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi giúp Chủ tịch Hội đồng thi điều 
hành công việc thường xuyên của Hội đồng thi theo phân công của Chủ tịch Hội 
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đồng thi; trực tiếp chỉ đạo Tổ giúp việc và có ý kiến đối với các đề xuất của Tổ 
giúp việc trước khi trình Chủ tịch Hội đồng thi xem xét, quyết định; 

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng thi giúp Chủ tịch Hội đồng thi tổ chức kỳ thi 
theo phân công của Chủ tịch Hội đồng thi; 

c) Các uỷ viên Hội đồng thi thực hiện công việc theo phân công của Chủ 
tịch Hội đồng thi và Phó Chủ tịch Hội đồng thi. 

3. Uỷ viên thư ký Hội đồng thi: 

a) Tổ chức tiếp nhận, rà soát, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự thi; lập danh sách 
thí sinh đăng ký dự thi, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; 

b) Trình Hội đồng thi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, 
danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi và công khai trên phương tiện 
thông tin điện tử của Bộ Tài chính; 

c) Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức thi, chấm thi và chấm 
phúc khảo theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thi; 

d) Thu nhận biên bản vi phạm kỷ luật đối với người dự thi có vi phạm nội 
quy, quy chế thi và trình Hội đồng thi xem xét; 

đ)Tổng hợp kết quả thi, kết quả phúc khảo báo cáo Hội đồng thi xem xét, 
trình Bộ Tài chính phê duyệt; 

e) Chuẩn bị các văn bản cần thiết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của Hội đồng thi và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi; 

g) Thực hiện nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ giúp việc và các công việc khác 
do Chủ tịch Hội đồng thi phân công. 

Điều 18. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với những cá nhân tham gia tổ chức 
kỳ thi 

1. Đối với các thành viên Hội đồng thi, cán bộ, công chức, viên chức và 
nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi: 

a) Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc 
được giao; 

b) Không được tổ chức, tham gia phụ đạo, hướng dẫn ôn thi sau khi Hội 
đồng thi đã có văn bản thông báo công khai kế hoạch và nội dung thi năm đó. 

c) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, 
em vợ hoặc chồng; người giám hộ hoặc đỡ đầu; người được giám hộ hoặc được 
đỡ đầu theo quy định của pháp luật tham dự kỳ thi. 

2. Đối với người được tham gia coi thi: 

a) Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 
Điều này; 
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b) Không thuộc đối tượng được Chủ tịch Hội đồng thi ký hợp đồng ra đề 
thi; 

c) Tuân thủ các quy định, các cam kết về việc coi thi với Hội đồng thi. 

3. Đối với người được tham gia ra đề thi, chấm thi và chấm phúc khảo: 

a) Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. Tuân thủ 
các quy định, các cam kết về việc ra đề thi và chấm thi với Hội đồng thi; 

b) Đối với các môn chuyên ngành: người được ký hợp đồng phải là cán bộ, 
công chức, viên chức hoặc cá nhân khác có năng lực chuyên môn, trình độ học 
vấn từ Đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành thi tương ứng, có thời gian 
công tác thực tế hoặc có thời gian giảng dạy liên tục các môn liên quan đến 
chuyên ngành thẩm định giá từ 05 năm trở lên; 

c) Đối với môn thi tiếng Anh: người được ký hợp đồng phải là cán bộ, công 
chức, viên chức hoặc cá nhân khác có năng lực chuyên môn, có trình độ học vấn 
từ Đại học trở lên chuyên ngành Tiếng Anh và có thời gian giảng dạy liên tục 
chuyên ngành này từ 05 năm trở lên; 

d) Người đã tham gia chấm thi môn thi nào thì không được tham gia chấm 
thi phúc khảo đối với môn thi đó. 

Mục 5 

XÉT DUYỆT, BẢO LƯU, CÔNG BỐ VÀ HỦY BỎ KẾT QUẢ THI 

Điều 19. Môn thi đạt yêu cầu 

1. Môn thi đạt yêu cầu là những môn thi đạt từ 5 (năm) điểm trở lên chấm 
theo thang điểm 10 (mười) hoặc từ 50 (năm mươi) điểm trở lên chấm theo thang 
điểm 100 (một trăm). 

2. Người dự thi đủ 06 môn thi đạt yêu cầu điểm thi theo quy định tại khoản 
1 Điều này đủ điều kiện được Bộ Tài chính cấp Thẻ thẩm định viên về giá. 

Điều 20. Bảo lưu và huỷ bỏ kết quả thi 

l. Bảo lưu kết quả thi: Điểm thi của các môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu 
trong 02 (hai) kỳ thi liên tục tính từ kỳ thi thứ nhất. Trong thời gian bảo lưu, 
người dự thi được thi lại các môn thi chưa đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 1 
Điều 19 hoặc thi tiếp các môn chưa thi theo quy định tại Thông tư này. 

2. Hủy kết quả thi: Sau 02 (hai) kỳ thi liên tục tính từ kỳ thi thứ nhất, người 
dự thi có điểm thi của 01 trong 06 môn thi không đạt yêu cầu theo quy định tại 
khoản 1 Điều 19 Thông tư này thì bị hủy toàn bộ kết quả thi. Người bị huỷ kết 
quả thi nếu muốn tiếp tục dự thi lại thì phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo quy 
định khoản 1 Điều 5 Thông tư này. 
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Điều 21. Phê duyệt và công bố kết quả thi 

1. Hội đồng thi căn cứ vào kết quả chấm thi của từng môn thi để tổng hợp 
kết quả thi, tổng hợp kết quả chấm phúc khảo (nếu có) từng môn thi của thí sinh 
trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kết quả thi cho từng kỳ thi. 

2. Việc thông báo kết quả thi thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 
Thông tư này. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng thi công bố kết quả thi 
trên phương tiện thông tin điện tử của Bộ Tài chính. 

Điều 22. Giấy chứng nhận điểm thi 

1. Căn cứ vào kết quả thi đã được Bộ Tài chính phê duyệt, Chủ tịch Hội 
đồng thi cấp Giấy chứng nhận điếm thi cho từng thí sinh theo quy định tại Phụ 
lục số 04a và Phụ lục số 04b ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Giấy chứng nhận điểm thi làm căn cứ để: 

a) Người dự thi lập hồ sơ đăng ký dự thi các môn chưa thi và thi lại các 
môn chưa đạt yêu cầu theo quy định; 

b) Hội đồng thi xem xét thí sinh đủ điều kiện dự thi lại, thi các môn chưa 
thi, bảo lưu hoặc huỷ kết quả thi; 

c) Hội đồng thi trình Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp Thẻ thẩm định viên về 
giá cho thí sinh đủ điều kiện cấp Thẻ theo quy định. 

Điều 23. Bảo quản hồ sơ, tài liệu 

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) có trách nhiệm bảo quản hồ sơ, tài liệu liên 
quan đến việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá. Việc bảo 
quản hồ sơ, tài liệu được thực hiện theo quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài 
liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính. Cụ thế: 

1. Bảo quản vĩnh viễn 

a) Hồ sơ liên quan đến tổ chức thi: Quyết định thành lập Hội đồng thi, tổ 
giúp việc Hội đồng thi, Quyết định thành lập Ban Coi thi, danh sách cán bộ coi 
thi; 

b) Hồ sơ liên quan đến chấm thi: Danh sách thí sinh dự thi và số báo danh 
của từng thí sinh; Quyết định thành lập Ban chấm thi, danh sách cán bộ chấm 
thi; 

c) Hồ sơ liên quan đến cấp Thẻ thẩm định viên về giá gồm: bảng tổng hợp 
kết quả thi (bao gồm cả kết quả chấm thi lần đầu và kết quả chấm phúc khảo), 
Quyết định cấp thẻ kèm theo danh sách và hồ sơ của các thí sinh đủ điều kiện 
cấp Thẻ thẩm định viên về giá. 

2. Bảo quản trong thời hạn 15 năm 

Bài thi của thí sinh, biên bản xử lý vi phạm nội quy thi (nếu có) và các biên 
bản bàn giao bài thi của Hội đồng thi. 
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3. Bảo quản trong thời hạn 10 năm 

a) Kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tổ chức thi của Cục 
Quản lý giá theo năm; 

b) Hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự thi; 

c) Bảng tổng hợp kết quả thi, bảng tổng họp kết quả chấm phúc khảo (nếu 
có) từng môn thi của thí sinh; 

d) Hồ sơ về công tác tổ chức chấm phúc khảo gồm đơn đề nghị của thí sinh, 
quyết định thành lập Ban chấm phúc khảo, danh sách cán bộ chấm phúc khảo; 

đ) Hồ sơ kiểm tra, thanh tra chấp hành các quy định của Nhà nước trong 
công tác to chức thi, chấm thi; 

e) Đề thi và đáp án của từng môn thi. 

4. Bảo quản trong thời hạn 05 năm hồ sơ các thí sinh đăng ký nhưng thi 
không đỗ. 

5. Bảo quản trong thòi hạn 03 năm hồ sơ các thí sinh đăng ký nhưng không 
tham gia thi, không được thi. 

Mục 6 

XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM 

Điều 24. Xử lý vi phạm đối với thí sinh 

1. Các hành vi vi phạm đối với thí sinh được quy định cụ thể tại Nội quy, 
quy chế thi đối với từng kỳ thi do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định. 

2. Thí sinh vi phạm Nội quy, quy chế thi phải được giám thị phòng thi lập 
biên bản có chữ ký của giám thị phòng thi và thí sinh dự thi. Sau khi lập biên 
bản và công bố công khai tại phòng thi, giám thị phòng thi phải báo cáo ngay 
với Trưởng điểm thi. Trường hợp thí sinh cố tình không ký vào biên bản thì biên 
bản được lập có chữ ký của giám thị phòng thi vẫn có siá trị pháp lý. 

3. Khiển trách: Hình thức kỷ luật khiển trách do giám thị phòng thi lập biên 
bản và công bố công khai tại phòng thi. Thí sinh bị khiển trách ở bài thi nào sẽ 
bị trừ 1/4 (25%) kết quả điểm thi của bài thi đó. 

4. Cảnh cáo: Hình thức kỷ luật cảnh cáo do giám thị phòng thi lập biên bản, 
thu tang vật (nếu có), ghi rõ hình thức kỷ luật trong biên bản và công bố công 
khai tại phòng thi. Thí sinh bị kỷ luật cảnh cáo ở bài thi nào sẽ bị trừ 1/2 (50%) 
kết quả điểm thi của bài thi đó. 

5. Đình chỉ thi: Hình thức kỷ luật đình chỉ thi do giám thị coi thi lập biên 
bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm thi quyết định và công bố 
công khai tại phòng thi. Thí sinh bị đình chỉ thi ở bài thi nào thì bài thi đó được 
chấm điểm (0). Thí sinh bị đình chỉ thi phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi công 
bố Quyết định của Trưởng điểm thi; phải nộp lại đề thi và bài thi đã làm. Thí 
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sinh bị đình chỉ thi được tiếp tục thi các môn chưa thi đã đăng ký, các môn đã thi 
xong được chấm điểm, bảo lưu theo quy định. 

6. Hủy kết quả thi 

Chủ tịch Hội đồng thi xem xét, quyết định hủy kết quả thi theo đề nghị của 
giám thị phòng thi, trưởng điểm thi. Thí sinh bị hủy kết quả thi sẽ bị tước quyền 
tham dự kỳ thi trong hai kỳ thi tiếp theo hoặc tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị đề 
nghị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 
pháp luật. Việc xem xét quyết định hủy kết quả thi áp dụng đối với những thí 
sinh có một trong các hành vi sau: 

a) Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe 
dọa thí sinh khác; 

b) Gây rối làm mất trật tự an ninh trong khu vực coi thi, gây hậu quả 
nghiêm trọng cho kỳ thi; 

c) Khai man hồ sơ thi, thi hộ hoặc nhờ người thi hộ. 

7. Thí sinh có quyền tố giác những người vi phạm nội quy, quy chế thi cho 
giám thị, trưởng điểm thi hoặc Hội đồng thi. 

Điều 25. Xử lý vi phạm đối với người tham gia công tác tổ chức thi 

1. Các hành vi vi phạm đối với người tham gia công tác tổ chức thi được 
quy định cụ thể tại nội quy, quy chế thi do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định. 

2. Người tham gia công tác tổ chức thi có hành vi vi phạm nội quy, quy chế 
thi bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ nếu có đủ chứng cứ, tuỳ theo mức độ vi 
phạm sẽ bị cơ quan quản lý cán bộ ra quyết định cấm đảm nhiệm những công 
việc có liên quan đến Hội đồng thi từ 01 năm đến 05 năm và/hoặc xử lý theo 
quy định pháp luật về cán bộ, công chức. 

3. Hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ được chuyển cho cơ quan 
chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về 
hình sự. 

Điều 26. Xử lý các trường hợp vi phạm trong khi chấm thi 

1. Những bài thi bị nghi vấn có dấu hiệu đánh dấu thì Chủ tịch Hội đồng thi 
tổ chức chấm tập thể, nếu đủ căn cứ xác đáng đê các cán bộ chấm thi và Trưởng 
môn chấm thi (nếu có) kết luận lỗi cố ý của thí sinh thì bị trừ 1/4 (25%) kết quả 
thi của môn thi đó. 

2. Cho điểm không (0) đối với những bài thi viết trên giấy không đúng quy 
định hoặc bài thi sau khi được xác định là cố ý viết bằng các loại chữ, loại mực 
khác nhau. 

3. Đối với những bài thi bị nhàu nát do bị thí sinh khác giằng xé thì căn cứ 
biên bản coi thi, tiến hành chấm bình thường và công nhận kết quả thi. 
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Chương III 

CẤP, QUẢN LÝ VÀ THU HỒI THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ 

Điều 27. Cấp Thẻ thẩm định viên về giá 

1. Người dự thi Thẩm định viên về giá đạt điểm thi theo quy định tại Điều 
19 Thông tư này thì được Cục trưởng Cục Quản lý giá đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài 
chính xem xét quyết định cấp Thẻ thẩm định viên về giá. Mẫu Quyết định cấp 
Thẻ thẩm định viên về giá quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

2. Thẻ thẩm định viên về giá được trao trực tiếp cho người được cấp thẻ. 
Thẻ thẩm định viên về giá không được cấp lại. Mẫu Thẻ thẩm định viên về giá 
theo quy định tại Phụ lục số 06 kèm theo Thông tư này. 

Điều 28. Quản lý Thẻ thẩm định viên về giá 

1. Thẻ thẩm định viên về giá được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp có giá trị 
không thời hạn, trừ trường hợp bị thu hồi thẻ theo quy định tại Điều 30 Thông tư 
này. 

2. Thẻ thẩm định viên về giá có giá trị pháp lý để đăng ký hành nghề thẩm 
định giá theo quy định hiện hành của pháp luật về thẩm định giá. 

3. Người sử dụng Thẻ thẩm định viên về giá phải chấp hành các quy định 
sau: 

a) Không được sửa chữa, tẩy xóa lên bề mặt hoặc nội dung của thẻ. 

b) Không được cho thuê, cho mượn hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác sử 
dụng tên và Thẻ thẩm định viên về giá của mình để thực hiện các hoạt động 
thẩm định giá. 

c) Không được sử dụng vào các mục đích khác mà pháp luật không quy 
định. 

Điều 29. Giấy xác nhận đã cấp Thẻ thẩm định viên về giá 

1. Người được cấp Thẻ thẩm định viên về giá nhưng bị mất, bị rách, bị 
cháy, bị hủy hoại do thiên tai, địch họa hoặc lý do bất khả kháng khác thì được 
câp Giây xác nhận đã cấp Thẻ thẩm định viên về giá. 

2. Hồ sơ cấp Giấy xác nhận gồm: 

a) Đơn xin cấp Giấy xác nhận đã được cấp Thẻ thẩm định viên về giá theo 
mẫu quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Giấy xác nhận của cơ quan công an hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường 
nơi cư trú của người có Thẻ thẩm định viên về giá bị mất, bị rách, bị cháy, bị 
hủy hoại do thiên tai, địch họa hoặc lý do bất khả kháng khác; 

c) 02 (hai) ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp 
hồ sơ. 
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3. Bộ Tài chính cấp Giấy xác nhận đã cấp Thẻ thẩm định viên về giá. 

4. Giấy xác nhận đã cấp Thẻ thẩm định viên về giá có giá trị pháp lý để 
đăng ký hành nghề thấm định giá. 

Điều 30. Thu hồi Thẻ thẩm định viền về giá 

l. Thẻ thẩm định viên về giá bị thu hồi trong các trường hợp sau: 

a) Sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về lý lịch quy định tại khoản 1 Điều 4 
và khoản 1 Điều 10 Thông tư này; 

b) Sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, chứng chỉ để đủ điều kiện 
dự thi cấp Thẻ thẩm định viên về giá quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 4 và 
khoản 2 Điều 10 Thông tư này; 

c) Kê khai không trung thực về quá trình và thời gian làm việc, kinh 
nghiệm công tác trong hồ sơ đế đủ điều kiện dự thi cấp Thẻ thẩm định viên về 
giá theo quy định; 

d) Thi hộ người khác hoặc nhờ người khác thi hộ trong kỳ thi cấp Thẻ thẩm 
định viên về giá; 

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Bộ Tài chính xem xét, quyết định thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá theo 
mẫu quy định tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục Quản lý giá 

Cục trưởng Cục Quản lý giá có nhiệm vụ tổ chức, triển khai thực hiện 
Thông tư này như sau: 

1. Lập và báo cáo Bộ Tài chính kế hoạch tổ chức thi hàng năm. 

2. Chủ trì phối hợp với Hội thẩm định giá Việt Nam, các Học viện, các 
Trường Đại học, Cao đẳng, các Viện kinh tế có chuyên ngành đào tạo về thẩm 
định giá và các đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành 
thẩm định giá xây dựng và phát hành thống nhất nội dung, chương trình tài liệu 
học, ôn thi thẩm định viên về giá. Kinh phí phục vụ cho việc xây dựng nội dung; 
chương trình tài liệu học, ôn thi thẩm định viên về giá được tổng họp trong dự 
toán kinh phí thường xuyên của Cục Quản lý giá. 

3. Trình Bộ Tài chính quyết định danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp Thẻ 
thẩm định viên về giá. 

4. Thực hiện việc trao Thẻ thẩm định viên về giá cho các thí sinh đủ điều 
kiện cấp thẻ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
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5. Quản lý danh sách thẩm định viên về giá; thẩm định viên về giá đăng ký 
hành nghề. 

6. Tổ chức bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan đến các kỳ thi thẩm định viên 
về giá theo quy định tại Điều 23 Thông tư này. 

7. Thực hiện các chức năng quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức thi 
thẩm định viên về giá; quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thâm định viên về giá. 

8. Xây dựng Thông tư quy định chế độ thu, chi tài chính áp dụng cho kỳ thi 
thâm định viên về giá trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, ban hành. 

Điều 32. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với những thí sinh đă dự thi kỳ thi lần thứ VII, lần thứ VIII chưa đủ 
điều kiện để được cấp Thẻ thẩm định viên về giá theo Quyết định số 
55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 
Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá: 

a) Điểm thi của các môn thi đã đạt yêu cầu đối với thí sinh đã dự thi kỳ thi 
lần thứ VII được bảo lưu kết quả thi đến hết kỳ thi lần thứ IX, thí sinh đã dự thi 
kỳ thi lần thứ VIII được bảo lưu kết quả thi đến hết kỳ thi lần thứ X. 

b) Thí sinh có điểm thi 06 môn thi chuyên ngành và môn ngoại ngữ đạt yêu 
cầu, có tổng số điểm thi của 06 môn chuyên ngành đạt từ 30 đến dưới 38 điểm 
được Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét cấp Thẻ thẩm định viên về giá theo quy 
định tại Thông tư này. 

c) Quy định về miễn thi môn ngoại ngữ (không bao gồm miễn thi môn 
ngoại ngữ cho người có độ tuổi nam từ 50 tuổi, nữ từ 45 tuổi trở lên) tiếp tục 
thực hiện theo Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC đến hết kỳ thi lần thứ X. 

d) Quy định về miễn thi môn thi Tin học được áp dụng kể từ ngày Thông tư 
này có hiệu lực thi hành. 

đ) Việc thi những môn chưa thi, thi lại những môn thi chưa đạt yêu cầu 
được áp dụng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Trường họp thi sinh 
đăng ký dự thi hoặc thi lại một trong hai môn thi Nguyên lý hình thành giá cả thị 
trường và Nguyên lý căn bản về thẩm định giá sẽ được thi bài thi tương ứng với 
môn đăng ký dự thi. 

2. Thẻ thâm định viên về giá đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu 
lực thi hành tiếp tục có giá trị pháp lý. 

Điều 33. Hiệu lực thi hành 

l. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. 

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản 
lý Thẻ thẩm định viên về giá. 
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Điều 34. Tổ chức thực hiện 

Cục trưởng Cục Quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội 
đồng thi Thẩm định viên về giá, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 
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