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

Số: 204/2014/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014 

THÔNG Tư 
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá 

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

Chính phủ quy định chỉ tiêt thỉ hành một so điểu của Luật giả về thâm 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, quyển hạn và cơ cấu tố chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lỷ giả; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên ngành thấm định giá. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành 
thấm định giá; cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thấm định giá, chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá và giấy chứng nhận bồi dưỡng 
kiến thức chuyên môn về thẩm định giá. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với: Người có nhu cầu dự thi để được cấp Thẻ 
thâm định viên về giá, người có Thẻ thẩm định viên về giá, Thẩm định viên về 
giá hành nghề; cán bộ, công chức làm công tác thẩm định giá trone các cơ quan 
nhà nước; đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định 
giá; cơ quan quản lý nhà nước về thấm định giá và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
khác có liên quan đến việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm 
định giá (sau đây gọi tắt là đào tạo, bồi dưỡng). 

Điều 3. Mục đích đào tạo, bồi dưỡng 

1. Trang bị, hệ thống hóa và cập nhật nhừng kiến thức về giá, thẩm định giá 
và pháp luật có liên quan đên hoạt động thâm định giá nhăm nâng cao năng lực 
thâm định giá cho người có nhu câu dự thi đê được câp Thẻ thâm định viên vê 
giá, cho cán bộ, công chức làm công tác thâm định giá trong các cơ quan nhà 
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nước, cho đội ngũ thẩm định viên về giá hành nghề; đồng thời, nâng cao hiểu 
biết kiến thức về thẩm định giá cho các đối tượng có nhu cầu. 

2. Tiêu chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ thẩm định giá đối với những 
người làm công tác thẩm định giá. 

Điều 4. Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng 

1. Chương trình, nội dung, thời gian đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 
ngành thẩm định giá phải phù họp với các đối tượng tham dự khóa đào tạo, bồi 
dưỡng theo quy định tại Thông tư này. 

2. Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá 
phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

3ử Nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá phải 
đảm bảo thường xuyên cập nhật, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của 
người tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động thẩm định giá của doanh 
nghiệp thấm định giá và của cơ quan nhà nước. 

Điều 5. Yêu cầu đối với đơn vị tổ chửc đào tạo, bồi dưỡng 

Đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng khi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phải đáp 
ứng đủ các yêu cầu sau: 

1. Có đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn quy 
định tại Điều 6 Thông tư này. 

2. Có đủ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm 
phòng học, bàn ghế, bảng viết, giáo cụ và các trang thiết bị cần thiết khác (tự có 
hoặc có hợp đồng thuê). 

3. Có kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành 
thâm định giá phù hợp với quy định tại Thông tư này. 

Điều 6. Tiêu chuẩn giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng 

Giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

1. Đối với đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 
ngành thấm định giá: 

a) Có trình độ đại học, sau đại học chuyên ngành phù hợp với chuyên đề 
giảng dạy; 

b) Có thời gian công tác từ 5 (năm) năm trở lên trong lĩnh vực nghiên cứu, 
giảng dạy chuyên ngành thẩm định giá tại các Học viện, Trường Đại học hoặc 
làm công tác thực tiễn quản lý nhà nước đối với các chuyên ngành phù họp với 
các chuyên để của khóa học quy định tại Thông tư này. 

2. Đối với bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá: 

a) Giảng viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Thẩm định viên về giá tham gia giảng dạy có tối thiểu 7 (bảy) năm kinh 
nghiệm hành nghề thẩm định giá. 



Điều 7. Quyền và trách nhiệm của đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

1. Quyền của đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

a) Chiêu sinh và chủ động triển khai thực hiện hoạt động đào tạo, bồi 
dưỡng theo đúng các đối tượng quy định tại Điều 10, Điều 16 và Điều 22 Thông 
tư này; 

b) Được thu tiền dịch vụ từ những học viên tham dự khóa học. Mức thu 
tiền dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng dc Thủ trưởng đơn vị đào tạo, bồi dưỡng quyết 
định. Việc thu, quản lý và sử dụng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; 

c) Cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá, Chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá, Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức 
chuyên môn về thẩm định giá theo quy định tại Điều 15, Điều 21 và Điều 26 
Thông tư này. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

a) Chấp hành các quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; kiểm tra đánh giá 
kết quả học tập và cấp các Chứng chỉ, Giấy chứng nhận theo quy định tại Thông 
tư này; 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư này; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, họp pháp của các 
Chứng chỉ, Giấy chứng nhận do đơn vị mình cấp; 

d) Không được cấp các Chứng chỉ, Giấy chứng nhận cho những người 
không có tên trong danh sách học, những người có tham gia học nhưng không 
đạt yêu cầu khóa học theo quy định tại Thông tư này; 

đ) Lun trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đển việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng quy 
định tại Điều 9 Thông tư này; 

e) Cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn các thông tin, tài liệu, báo 
cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức đào tạo, 
bồi dưỡng; 

g) Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Tài chính trong việc thực hiện các quy 
định tại Thông tư này. 

Điều 8. Trình tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

1. Đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡnẹ khi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nehiệp 
vụ chuyên ngành thẩm định giá phải đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại Điều 5 
Thông tư này. Trong quá trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, chậm nhất 10 (mười) 
ngày làm việc kế từ ngày không đáp ứng đủ các yêu cầu trên, đơn vị có trách 
nhiệm báo cáo bằng văn bản về Bộ Tài chính. 

2. Chậm nhất 5 (năm) ngày ỉàm việc trước ngày mở khóa học/lóp học (từng 
khóa/từng lớp), đơn vị tổ chức đào tạo, bồi đuững phải gửi cho Bộ Tài chính 
(Cục Quản lý giá) thông báo mở khóa học/lớp học, kèm theo các tài liệu sau: 

a) Quyết định mở khoá học/lớp học của Thủ trưởng đơn vị; 



b) Danh sách học viên, giảng viên theo Mau quy định tại Phụ lục sô 1 ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

c) Danh sách Ban quản lý khoá học/lớp học; 

d) Nội dung, chương trình, tài liệu và lịch học của khoá học/lớp học. 

3. Kết thúc mỗi chuyên đề, đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thực hiện 
việc lấy ý kiến đánh giá của học viên vào Phiếu đánh giá chất lượng khóa học 
(bao gom cả lóp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thấm định giá) theo Mau 
quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Chậm nhất 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa học/lóp 
học, đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phải gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý 
giá) báo cáo kết quả đào tạo, bồi dường, kèm theo các tài liệu sau: 

a) Quyết định công nhận kết quả đạt yêu cầu khóa học/lớp học; 

b) Danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học/lớp học và được cấp Chứng 
chỉ, Giấy chứng nhận theo Mầu quy định tại Phụ lục số 3 bàn hành kèm theo 
Thông tư này. 

5. Định kỳ hàng năm, đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng gửi báo cáo một 
năm tình hình hoạt động và phương hướng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của 
đơn vị về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo Mầu báo cáo quy định tại Phụ lục 
số 4 ban hành kèm theo Thông tư nàyề Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 
31 tháng 01 của năm liền kề sau năm báo cáo. 

Điều 9. Lưu trữ hồ sơ đào tạo, bồi dưõng 

1. Hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng lưu trữ bao gồm: 

a) Các tài liệu quy định tại Điều 8 và Điều 12 Thông tư này; 

b) Hợp đồng giảng dạy và thanh lý Hợp đồng (nếu có); 

c) Bảng điểm danh tàng học viên tham gia các buổi học và có chữ ký xác 
nhận của giảng viên; 

d) Đon xin học của học viên hoặc Quyết định của đơn vị cử đi học (nểu 
có); 

đ) Các bài kiếm tra của học viên; 

e) Bản sao chứng thực hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản gốc Thẻ 
thâm định viên về giá đối với học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên 
môn về thẩm định giá; 

g) Giấy tờ chứng minh trinh độ và kinh nghiệm công tác của giảng viên 
tham gia giảng dạy; 

h) Phiếu đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; 

i) Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

2ề Thời gian lưu trữ tối thiểu là 10 (mười) năm. 
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Chương II 

ĐÀO TẠO NGHIỆP vụ THẨM ĐỊNH GIÁ 

Điều 10. Đối tượng đào tạo 

1. Người có nhu cầu dự thi để được cấp Thẻ thẩm định viên về giá. 

2. Các đối tượng khác có nhu cầu. 

Điều 11. Đơn vị tổ chức đào tạo 

Các đơn vị sau đây đáp ứng đủ các yêu cầu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng quy 
định tại Điều 5 Thông tư này thì được tố chức đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá: 

lẽ Các Học viện, Trường Đại học có chuyên ngành đào tạo về thẩm định 
giá được cơ quan nhà nước có thấm quyền cho phép theo quy định của pháp 
luật. 

2. Các đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thẩm định giá 
thuộc Bộ Tài chính. 

3. Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá. 

Điều 12. Đăng ký đào tạo 

1. Đơn vị tổ chức đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá quy định tại Điều 11 
Thông tư này chỉ được phép tổ chức đào tạo, cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ 
thấm định giá sau khi đã thực hiện đăng ký với Bộ Tài chính và được Bộ Tài 
chính chấp thuận bằng văn bản về việc đào tạo của mình. 

2. Hồ sơ đăng ký gồm: 

a) Đơn đăng ký đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá theo Mau quy định tại Phụ 
lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Đối với các Học viện, Trường Đại học: Bản sao chứng thực quyết định 
thành lập đơn vị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; Tài liệu chứng minh 
các chuyên ngành được đào tạo, trong đó có chuyên ngành thẩm định giá. 

Đối với các đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thẩm 
định giá thuộc Bộ Tài chính: Bản sao chứng thực quyết định thành lập đơn vị do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, 
trong đó có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thẩm định giá. 

Đối với Hội thẩm định giá Việt Nam: Bản sao chứng thực Điều lệ Hội được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

c) Kế hoạch, chương trình đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá được Thủ 
trưởng đơn vị đào tạo phê duyệt; 

d) Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy và dự kiến địa điểm tổ chức 
đào tạo; 



đ) Mau Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá theo quy định tại Phụ 
lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Thủ trưởng đơn vị tổ chức đào tạo chịu trách nhiệm về các thông tin đã 
kê khai trong hồ sơ đăng ký đào tạo. 

4. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 1 (một) 
bộ hồ sơ đăng ký theo quy định, Bộ Tài chính xem xét, có văn bản chấp thuận 
cho đơn vị được tổ chức đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá. Trường họp từ chối, 
Bộ Tài chính trà lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối. 

Điều 13. Hình thức tổ chức, nội dung và chương trình đào tạo nghiệp 
vụ thẩm định giá 

lễ Khóa đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá được tổ chức tập trung một kỳ 
liên tục hoặc nhiều kỳ nhưng không kéo dài quá 3 (ba) tháng cho một khóa học 
và phải đảm bảo dạy và học đủ thời lượng, nội dung và chương trình theo quy 
định tại khoản 2 Điều này. 

2. Thời lượng tối thiểu cho một khóa đào tạo được quy định là 160 giờ, bao 
gồm nội dung ôn tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Một giờ được tính là 
50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao. 

Số giờ học 
tối thiểu 

r  I '  /V 1  __  A  A  Tên chuyên đê 

A. PHẦN KIÉN THỨC CHUNG 

- Chuyên đề 1 Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá 25 

- Chuyên đề 2 Nguyên lý hình thành giá cả thị trường 20 

- Chuyên đề 3 Nguyên lý căn bản về thẩm định giá 20 

B. PHẢN KIÉN THỨC NGHIỆP vụ 

- Chuyên đề 4 Thẩm định giá bất động sản 25 

- Chuyên đề 5 Thẩm định giá máy, thiết bị 25 

- Chuyên đề 6 Thẩm định giá doanh nghiệp 25 

- Chuyên đề 7 Thẩm định giá tài sản vô hình 20 

TÔNG CỘNG PHẦN A VÀ B 160 

3. Một lớp học của khoá đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá tối đa không quá 
70 học viênẽ 

4. Đơn vị tổ chức đào tạo sử dụng Tài liệu đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá 
do Bộ Tài chính phát hành thống nhất trong cả nước theo quy định tại Điều 28 
Thông tư này; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật những nội dung, quy định mới 
của nhà nước liên quan đến lĩnh vực giá và thẩm định giá trong quá trình giảng 
dạy. 
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Điều 14ề Kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

1. Kết thúc khóa đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá, đơn vị tổ chức đào tạo 
phải tố chức kiếm tra đánh giá kết quả học tập. Việc kiếm tra được thực hiện 
bằng 2 (hai) bài viết; trong đó, bài kiểm tra cho phần kiến thức chung là 120 
phút, cho phần kiến thức nghiệp vụ là 150 phút. Nội dung các bài kiếm tra phải 
thể hiện được những kiến thức cơ bản của các chuyên đề trong chương trình 
học. 

2. Điểm các bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10 (mười). Bài kiểm 
tra dưới 5 (năm) điểm là bài kiểm tra không đạt yêu cầu. 

3. Học viên tham dự khóa học không đảm bảo tối thiếu 80% thời gian học 
tại khóa theo quy định cho mỗi học phần thì không được tham dự kiếm tra đánh 
giá kết quả học tập cho học phần đó và phải học lại học phần còn thiếu. 

4. Trường hợp vì lý do thai sản, tai nạn, ốm đau có giấy chứng nhận của 
bệnh viện (sau đây gọi tắt là lý do đặc biệt), học viên không tham dự kiểm tra 
đánh giá kết quả học tập được thì học viên phải có đơn đề nghị hoãn kiểm tra và 
phải được Thủ trưởng đơn vị tổ chức khóa học chấp thuận. 

5. Học viên có bài kiểm tra không đạt yêu cầu và học viên chưa dự kiểm 
tra vì lý do đặc biệt quy định tại khoản 4 Điều này có quyền dự kiểm tra lại một 
lần. Thời gian tố chức kiểm tra lại cho những học viên trên do Thủ trưởng đơn 
vị tô chức đào tạo quyết định nhưng không quá 6 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc 
khóa đào tạo. 

Điều 15. Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá 

1. Học viên có kết quả các bài kiểm tra từ 5 (năm) điểm trở lên là học viên 
đạt yêu cầu khóa học và được cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá. 

2. Thủ trưởng đơn vị tổ chức đào tạo (hoặc cấp phó được Thủ trưởng đơn 
vị tổ chức đào tạo ủy quyền) ký, cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá. 

Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá theo Mầu quy định tại Phụ lục 
sô 6 ban hành kèm theo Thông tư này và phải được đóng dấu giáp lai ảnh của 
học viên. 

3. Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá là một trong những điều 
kiện đế đăng ký dự thi cấp Thẻ thẩm định viên về giá. 

4. Các trường họp cấp lại Chứng chỉ vì bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy 
hoại do thiên tai, địch họa hoặc lý do bất khả kháng khác sẽ do đơn vị tổ chức 
đào tạo xem xét, quyết định nhưng phải ghi rõ Chứng chỉ cấp lại và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc cấp lại này. 
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Chương III 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNH THẢM ĐỊNH GIÁ 

Điều 16. Đối tượng bồi dưỡng 

1. Cán bộ, công chức làm công tác thẩm định giá trong các cơ quan nhà 
nước. 

2. Cán bộ, công chức khác có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành 
thẩm định giá. 

Điều 17. Đơn vị tổ chức bồi dưõng 

Các đơn vị sau đây đáp ứng đủ các yêu cầu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng quy 
định tại Điều 5 Thông tư này thì được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 
ngành thẩm định giá: 

lẻ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thuộc Bộ Tài chính. 

2. Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá trực thuộc Cục Quản lý 
giá (Bộ Tài chính). 

Điều 18ế Hình thức tổ chức, nội dung và chương trình bồi dưỡng 
nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá 

1. Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá được tổ chức tập 
trung một kỳ liên tục nhưng không kéo dài quá 2 (hai) tuần cho một khóa học và 
phải đảm bảo dạy và học đủ thời lượng, nội dung và chương trình theo quy đinh 
tại khoản 2 Điều này. 

2. Thời lượng tối thiểu cho một khóa bồi dưỡng được quy định là 44 giờ, 
bao gồm nội dung ôn tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Một giờ được 
tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao. 

A. 

- Chuyên đề 1 

- Chuyên đề 2 

Bề 

- Chuyên đề 3 
- Chuyên đề 4 
- Chuyên đề 5 

Chuyên đề 6 

r pẠ 1  Ạ - »Ả Tên chuyên đê 

PHẦN KIÉN THỨC CHUNG 

Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá, 
hoạt động thẩm định giá nhà nước 

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

PHẦN KIÉN THỨC NGHIỆP vụ 
Thẩm định giá bất động sản 
Thẩm định giá máy, thiết bị 
Thẩm định giá doanh nghiệp 
Thẩm định giá tài sản vô hình 

TỒNG CỘNG PHẦN A VÀ B 

Số giờ học 
tối thiểu 

8 

8 

8 

8 

8 

4 
44 
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3. Một lớp học của khoá bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá 
tối đa không quá 70 học viên. 

Điều 19. Tổ chức biên soạn, thẩm định Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên ngành thấm định giá 

1. Đơn vị tổ chức khóa bồi dưỡng thực hiện biên soạn Tài liệu bồi dưỡng 
trên cơ sở Tài liệu đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính phát hành 
thống nhất trong cả nước; đồng thời phải bao gồm các nội dung về quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực giá, thẩm định giá và thực hiện thẩm định giá nhà nước. 

2. Bộ Tài chính tổ chức thẩm định Tài liệu bồi dưỡng do đon vị tổ chức bồi 
dưỡng biên soạn. 

3. Thành phần, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Hội đồng thẩm định; quy 
trình tố chức thấm định Tài liệu bồi dưỡng thực hiện theo quy định của pháp luật 
về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

Điều 20. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

1. Kết thúc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá, đon vị 
tố chức bồi dưỡng phải tổ chức kiếm tra đánh giá kết quả học tập. Việc kiếm tra 
được thực hiện bằng 1 (một) bài viết trong thời gian 150 phút. Nội dung bài 
kiếm tra phải thế hiện được những kiến thức cơ bản của các chuyên đề trong 
chương trình họcẽ 

2. Điểm bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10 (mười). Bài kiểm tra 
dưới 5 (năm) điếm là bài kiểm tra không đạt yêu cầu. 

3. Học viên tham dự khóa học không đảm bảo tối thiểu 80% thời gian học 
tại khóa theo quy định cho mỗi học phần thì không được tham dự kiểm tra đánh 
giá kết quả học tập và phải học lại học phần còn thiếu. 

4. Trường họp vì lý do đặc biệt, học viên không tham dự kiểm tra đánh giá 
kết quả học tập được thì học viên phải có đơn đề nghị hoãn kiểm tra và phải 
được Thủ trưởng đơn vị tổ chức khóa học chấp thuận. 

5. Học viên có bài kiểm tra không đạt yêu cầu và học viên chưa dự kiểm tra 
vì lý do đặc biệt quy định tại khoản 4 Điều này có quyền dự kiểm tra lại một lần. 
Thời gian tô chức kiếm tra lại cho những học viên trên do Thủ trưởng đơn vị tổ 
chức bồi dưỡng quyết định nhưng không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc 
khóa bồi dưỡng. 

Điều 21. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá 

1. Học viên có kết quả bài kiểm tra từ 5 (năm) điểm trở lên là học viên đạt 
yêu cầu khóa học và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành 
thẩm định giá. 
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2. Thủ trưởng đơn vị tổ chức bồi dưỡng (hoặc cấp phó được Thủ trưởng 
đơn vị tổ chức bồi dưỡng ủy quyền) ký, cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên ngành thấm định giá. 

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo Mầu quy 
định tại Phụ lục số 6 kèm theo Thông tư này và phải đóng dấu giáp lai ảnh của 
học viên. 

3. Các trường họp-cấp lại Chứng chỉ vì bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại • 
do thiên tai, địch họa hoặc lý do bất khả kháng khác do đơn vị tố chức bồi 
dưỡng xem xét, quyết định nhưng phải ghi rõ Chứng chỉ cấp lại và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc cấp lại này. 

4. Cán bộ, công chức có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành 
thấm định giá; cán bộ, công chức có Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính 
cấp và cán bộ, công chức đã có bằng tốt nghiệp cao đắng, đại học, sau đại học 
chuyên ngành vật giá, thấm định giá được tham gia Hội đồng thấm định giá theo 
quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá. 

Chương IV 

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VÈ THẨM ĐỊNH GIÁ 

Điều 22. Đối tượng bồi dưỡng kiến thức 

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá (sau đây gọi là cập nhật 
kiến thức về thẩm định giá) cho các đối tượng sau: 

1. Thẩm định viên về giá hành nghề. 

2. Người có Thẻ thẩm định viên về giá nhưng chưa đăng ký hành nghề 
trong thời gian 12 tháng tính từ ngày được cấp Thẻ hoặc thẩm định viên về giá 
đã chấm dứt đăng ký hành nghề quá 12 tháng. 

3. Các đối tượng khác có nhu cầu. 

Điều 23. Đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức 

Các đơn vị sau đây đáp ứng đủ các yêu cầu tố chức đào tạo, bồi dưỡng quy 
định tại Điều 5 Thông tư này thì được tổ chức cập nhật kiến thức về thẩm định 
giá: 

1. Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá trực thuộc Cục Quản lý 
giá (Bộ Tài chính). 

2. Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá. 
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Điều 24. Hình thức, nội dung, tài liệu và thòi gian cập nhật kiến thức 
về thẩm định giá 

1. Hình thức cập nhật kiến thức 

a) Tham dự lớp cập nhật kiến thức; 

b) Tham gia giảng dạy các lớp cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về 
giá quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

c) Tham dự Hội nghị chính thức Hiệp hội các thẩm định viên về giá 
ASEAN (AVA) mà trong Hội nghị có nội dung Hội thảo chuyên đề về thẩm 
định giá. 

2. Nội dung cập nhật kiến thức 

a) Các quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá và pháp luật khác có 
liên quan đến hoạt động thẩm định giá của Việt Nam và quốc tế được cập nhật 
trong năm cập nhật; 

b) Kỹ năng quản lý, kinh nghiệm thẩm định giá, các trường hợp, ví dụ về 
thẩm định giá; Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, tiêu chuẩn thẩm định giá 
quốc tế và đạo đức nghề nghiệp; 

c) Các kiến thức và thông tin khác liên quan đến thẩm định giá. 

3. Tài liệu cập nhật kiến thức 

a) Tài liệu cập nhật kiến thức phải chứa đựng các nội dung cơ bản theo quy 
định tại khoản 2 Điều này và được trình bày dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu 
điện tử; 

b) Tài liệu cập nhật kiến thức được biên soạn cho từng lớp cập nhật và do 
đơn vị tổ chức lóp cập nhật thực hiện. Tài liệu phải được gửi cho Bộ Tài chính 
kèm theo thông báo mở lóp cập nhật đầu tiên trong năm cập nhật theo quy định 
tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này để Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh nội dung 
(nếu cần thiết). 

4. Thời gian cập nhật kiến thức tối thiểu là 20 giờ trong thời hạn một năm 
trước liền kề tính đến thời điếm đăng ký hành nghề thẩm định giá. 

Điều 25. Tính giờ cập nhật kiến thức 

1. Việc cập nhật kiến thức về thẩm định giá được tổ chức thành nhiều lớp 
trong một năm. Mỗi lóp được tổ chức tập trung một kỳ liên tục và phải đảm bảo 
đủ thời gian, nội dung và tài liệu theo các quy định tại khoản 2, khoản 3 và 
khoản 4 Điều 24 Thông tư này. Mỗi lóp cập nhật kiến thức không quá 70 học 
viên. 

2. Thẩm định viên về giá tham dự lóp cập nhật kiến thức về thẩm định giá 
được tính giờ cập nhật kiển thức theo tỷ lệ 1 giờ học bằng 1 giờ cập nhật kiến 
thức. Thời lượng được tính giờ cập nhật kiến thức không quá 4 (bốn) giờ/buổi 
học và không quá 8 (tám) giờ/ngày học. Thấm định viên về giá phải tham dự đủ 
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thời lượng của một chuyên đề học thì mới được tính số giờ cập nhật kiến thức 
của chuyên đề đó. 

3. Thẩm định viên về giá tham gia giảng dạy các lớp cập nhật kiến thức cho 
thẩm định viên về giá được tính giờ cập nhật kiến thức theo tỷ lệ 1 giờ giảng 
bằng 1,5 giờ cập nhật kiến thức. Thời lượng được tính giờ giảng không quá 4 
(bốn) giờ/buối giảng và không quá 8 (tám) giờ/ngày giảng. 

4. Thẩm định viên về giá đã tham dự lóp cập nhật hoặc tham gia giảng dạy 
lớp cập nhật nhưng chưa đủ số giờ cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 4 
Điều 24 Thông tư này phải tham dự tiếp các lóp cập nhật khác của cùng một đơn 
vị tố chức cập nhật để bổ sung đủ số giờ cập nhật theo quy định nhưng tối đa 
không quá 2 (hai) lớp/năm. 

5. Trường họp vì lý do thai sản, tai nạn, ốm đau có giấy chứng nhận của 
bệnh viện nghỉ trên 2 (hai) tháng, Thẩm định viên về giá hành nghề không dự đủ 
thời gian cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Thông tư này thì 
được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm nếu đáp ứng đủ 3 (ba) điều kiện 
sau: 

a) Có đon xin hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm gửi Bộ Tài chính 
(Cục Quản lý giá); 

b) Có giấy chứng nhận của đơn vị tổ chức cập nhật về việc thẩm định viên 
đã cập nhật kiến thức ít nhất 10 giờ; 

c) Có giấy tờ chứng minh cho những lý do đặc biệt nêu trên (bản chính). 

Sau 10 (mười) ngày làm việc kế từ ngày nhận đủ đơn xin hoãn giờ cập nhật 
kiến thức và các tài liệu liên quan, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) có văn bản 
trả lời về việc hoãn giờ cập nhật kiến thức. 

6. Thẩm định viên về giá hành nghề được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong 
năm theo quy định tại khoản 5 Điều này được tiếp tục đăng ký hành nghề trong 
năm tiếp theo nhưng phải hoàn thành lượng thời gian cập nhật kiến thức chưa đủ 
của năm đó vào năm tiếp theo chậm nhất là 6 (sáu) tháng sau kể từ thời điểm 
được chấp thuận đăng ký hành nghề thẩm định giá. 

Trường họp sau 6 (sáu) tháng không cập nhật đủ số giờ theo quy định thì 
Thấm định viên về giá đó không được phép hành nghề thẩm định giá cho đến 
khi hoàn thành đủ số giờ cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 4 Điều 24 
Thông tư này. 

7. Thẩm định viên về giá hành nghề tham dự Hội nghị chính thức Hiệp hội 
các thẩm định viên về giá ASEAN (AVA) mà trong chương trình Hội nghị có 
nội dung Hội thảo chuyên đề về thẩm định giá được tính là đã tham dự đủ 20 giờ 
cập nhật kiến thức. 
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Điều 26. Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá 

1 ề Thẩm định viên về giá đã tham dự đủ số giờ cập nhật kiến thức theo 
quy định tại khoản 4 Điều 24 Thông tư này được cấp Giấy chứng nhận cập nhật 
kiến thức về thẩm định giá. 

2. Thủ trưởng đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức (hoặc cấp phó được Thủ 
trưởng đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức ủy quyền) ký, cấp Giấy chứng nhận 
cập nhật kiến thức về thấm định giá. 

Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá theo Mầu quy định 
tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá là một trong 
những điều kiện đế thấm định viên về giá đăng ký hành nghề thấm định giá. 

Trường họp thẩm định viên về giá hành nghề tham dự Hội nghị chính 
thức Hiệp hội các thẩm định viên về giá ASEAN (AVA) mà trong chương trình 
Hội nghị có nội dung Hội thảo chuyên đề về thẩm định giá thì Giấy chứng nhận 
tham dự Hội nghị là tài liệu thay thế Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về 
thẩm định giá khi đăng ký hành nghề thẩm định giá. 

Chương V 

TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc quản lý đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thấm định giá 

1. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo nghiệp vụ thẩm định 
giá. Ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho các đơn vị được tổ chức 
đào tạo theo quy định. 

2. Giám sát, kiểm tra việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 
ngành thấm định giá; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy 
định của pháp luật. 

3. Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên ngành thẩm định giá quy định tại Điều 8, Điều 12 và khoản 5 Điều 25 
Thông tư này trong thời hạn tối thiểu là 10 (mười) năm kể từ năm thực hiện. 

4. Định kỳ hoặc đột xuất, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) tiến hành kiểm 
tra việc tố chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá của 
các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng. 

Điều 28ệ Tài liêu đào tao nghiêp vu thẩm đinh giá 
•  •  o  •  i  •  •  o  

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá 
và các đơn vị có liên quan tô chức biên: soạn Tài liệu đào tạo nghiệp vụ thâm 
định giá sử dụng thống nhất trong cả nước. 
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2. Tài liệu đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá phải phù họp với nội dung và 
chương trình đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều 13 Thông tư này. Giảng viên phải thường xuyên cập nhật các chính sách, 
pháp luật và tình hình thực tế đến thời điểm tổ chức khóa học đế giảng dạy cho 
học viên. 

3. Bộ Tài chính quản lý thống nhất việc phát hành Tài liệu đào tạo nghiệp 
vụ thấm định giá có thu tiền để đảm bảo bù đắp chi phí biên soạn, in ấn và phát 
hành. 

Điều 29. Xử lý vi phạm hành chính trong việc tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong việc đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thấm định giá quy định tại Thông tư này thì tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính từ hình thức 
cảnh cáo đến đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hủy các chứng chỉ, giấy 
chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng đã cấp. 

2. Thẩm quyền xử phạt, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp xử 
phạt bố sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm được thực 
hiện theo quy định tại Nghị định sổ 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, 
hóa đơn và văn bản hướng dẫn. 

Chương VI 

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá 
được cấp theo quy định tại Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tiếp 
tục có hiệu lực và được sử dụng để đăng ký dự thi cấp Thẻ thẩm định viên về 
giá. 

2. Chậm nhất là 6 (sáu) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các 
đơn vị đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo quy định 
tại Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính phải thực hiện lại việc đăng ký đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá theo quy 
định tại Thông tư này đế được tiếp tục tố chức đào tạo. 
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Điều 31. Hiêu lưc thi hành 
• m 

lể Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4-5" tháng oxnăm 2015 và 
thay thế Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành 
thấm định giá. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản 
ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- 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; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể; 
- UBND, Sờ Tài chính các tỉnh, 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 (VT, CSG). ( W0 y 
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