
Phụ lục số 1/ĐTBD: Danh sách học vicn và giảng viên (kèm theo Thông tư sổ 
204/2014/TT-BTC ngày 23 thảng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính) 

TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐÀO TẠO, BỎI DƯỠNG f)ộc Ịập _ Tự do - Hạnh phúc 

Sô: 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) 

DANH SÁCH HỌC VIỂN, GIẢNG VIÊN 

(Khóa/Lớp: ....) 
Thời gian khoá học/lớp học từ ngày... tháng... năm... đến ngày .... tháng... năm... 

(Kèm theo Quyết định mở khóa/lóp số... ngày.... tháng ... năm ,.ế.) 

I. Danh sách học vicn 

TT Họ tên 
Năm sinh 

Quê Chức vụ, 
đo n vị 

công tác 

Bằng 
cấp 

Chuycn 
ngành 
đào tạo 

Số Thẻ 
TĐV về 

giá 
TT Họ tên 

Nam Nữ 
quán 

Chức vụ, 
đo n vị 

công tác 

Bằng 
cấp 

Chuycn 
ngành 
đào tạo 

Số Thẻ 
TĐV về 

giá 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II. Danh sách giảng viên 

TT Chuycn 
đề Số giờ Ho tên • 

Học hàm, 
học vị 

Chức 
vụ 

Đon vị 
công tác 

Thòi gian 
công tác thực tc 

1 2 3 4 5 6 7 8 

* Ghi chú: 
- Giữa các trang của Danh sách phải có dấu giáp lai của đơn vị 
- Cột 9 Danh sách học viên chỉ áp dụng đối với lớp cập nhật kiến thức về thẩm định 

, ngày tháng.... năm 
Thủ trưởng đon vị 

(Kỷ, họ tên, đóng dâu) 



Phụ lục số 2/ĐTBD.ề Phiếu đánh giá chất Iưọng khóa học (kèm theo Thông tư 
sổ 204/2014/TT-BTC ngày 23 thảng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính) 

TÊN ĐƠN VỊ 
ĐÀO TẠO, BỒI DỨỠNG 

PHIÉU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÓA HỌC • • 

(Dành cho học viên tham dự đào tạo, bồi dưỡng) 

1. Tên khóa học: (Khóa đào tạo nghiệp vụ tham định giả/ Khóa bôi dưỡng 
nghiệp vụ chuyên ngành thấm định giá/ Lớp cập nhật kiên thức vê thâm định 
giá) 

2Ỗ Khóa/lớp số: từ ngày tháng.... năm đến ngày.... thángỗ... năm 

3. Tên chuyên đề (1): 

4. Số giờ học: 

5. Giảng viên(2): 

6. Địa điểm tổ chức: 

7. Đánh giá về chất lượng khóa/lóp học: 

TT Nội dung 
Đánh giá 

TT Nội dung 
Tôt Khá TB 

1 Thực hiện các quy định của Bộ Tài chính vê (đào tạo 
nghiệp vụ thấm định gỉả/bồỉ dưỡng nghiệp vụ chuyên 
ngành thấm định giả/cập nhật kiến thức về thắm định 
giả) 

2 Chuyên đê học đã đạt được mục tiêu đào tạo, bôi 
dưỡng 

3 Học viên đã được đào tạo, bôi dưỡng và nâng cao 
kiến thức và kỹ năng cần thiết về thấm định giá 

4 Nội dung chuyên đê phù hợp với nhu câu đào tạo, bôi 
dưỡng của học viên tham dự 

5 Giảng viên giảng dê hiêu, nhiệt tình, trách nhiệm cao; 
giải đáp tốt các câu hỏi của học viên 

6 Giảng viên thực hiện đúng theo kê hoạch giảng dạy 
về nội dung và thời gian 

5. Ý kiến khác: 
ngày ... tháng... năm .. 

Ghi chú: (l) Nếu khóa/lóp học có nhiều chuyên đề thì đánh giá cho từng chuyên đề. 
(2) Nếu khóa/lóp học có nhiều giảng viên thì đánh giá cho từng giảng viên. 
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Phụ lục số 3/ĐTBD: Danh sách học viên đạt ycu cầu khóa học/lóp học và 
đưọ'c cấp Chứng chỉ, Giấy chứng nhận (kèm theo Thông tư sổ 204/2014/TT-
BTC ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính) 

A. Đối vói đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá và bồi duõng nghiệp vụ 
chuycn ngành thấm định giá 

TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐÀO TẠO, BÒI DỮỠNG ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CÀU KHÓA HỌC VÀ Được CẤP 
CHỬNG CHỈ ĐÀO TẬO nghiệp vụ thẩm định giá/ 

CHỨNG CHỈ BÒI DƯỠNG NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ 
(Khóa:....) 

Thời gian khoá học từ ngày... tháng... năm... đến ngày .... tháng... năm... 
(Kèm theo Quyết định công nhận 

kết quả đạt yêu cầu khóa học số... ngày ... tháng... nămẼ...) 

TT Họ tên 
Năm sinh 

Quê quán Chức vụ, 
đon vị công tác TT Họ tên 

Nam Nữ 
Quê quán Chức vụ, 

đon vị công tác 

1 2 3 4 5 6 

* Ghi chú: Giữa các trang của Danh sách phải có dấu giáp lai của đơn vị. 

, ngày... tháng... năm 
Thủ truỏng đon vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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B. Đối vói cập nhật kiến thức về thẩm định giá 

TÊN ĐỌN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐÀO TẠO, BÒI DƯỠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU LÓP HỌC VÀ ĐƯỢC CẤP 
GIẤY CHỨNG NHẬN CẬP NHẬT KIÉN THỨC VE THẢM ĐỊNH GIÁ 

(Lóp: ) 

Thời gian lóp học từ ngày.ể. tháng... năm... đến ngày .... tháng... năm... 
(Kèm theo Quyết định công nhận 

kết quả đạt yêu cầu lóp học số... ngày ... tháng... năm....) 

TT Họ tên 
Năm sinh Quê 

quán 
Số Thẻ thẩm 

định vicn về giá 
Chức vụ, 

đon vị công tác 
TT Họ tên 

Nam Nữ 

Quê 
quán 

Số Thẻ thẩm 
định vicn về giá 

Chức vụ, 
đon vị công tác 

1 2 3 4 5 6 7 

* Ghi chú: Giữa các trang của Danh sách phải có dấu giáp lai của đơn vị. 

ngày... thảng... năm 
Thủ trưỏìig đon vị 

(Kỷ, họ tên, đóng dâu) 
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Phụ lục số 4/ĐTBD: Báo cáo tình hình hoạt động và phương hướng hoạt 
động đào tạo, bồi dưõ'ng (kèm theo Thông tư sổ 204/2014/TT-BTC ngày 23 
tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính) 

A. Đối vói đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá và bồi duõng nghiệp vụ 
chuyên ngành tham định giá 

TÊN ĐƠN VỊ 
ĐÀO TẠO, BÒI DƯỠNG 

Sổ: 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM \ 
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) 

(Tên đơn vị đào tạo, bồi dưỡng) báo cáo tình hình tổ chức đào tạo nghiệp 
vụ thẩm định giá/bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thấm định giá năm.... như 
sau: 

1. Thông tin chung về đơn vị đào tạo, bồi dưõng 

1.1. Tên đơn vị đào tạo, bồi dưỡng (bao gồm tên tiếng Anh, tiếng Việt và 
tên viêt tăt). 

1.2. Quyết định thành lập đơn vị đào tạo, bồi dường của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. 

1.3. Văn bản của Bộ Tài chính v/v chấp thuận cho đơn vị được tổ chức đào 
tạo nghiệp vụ thẩm định giá.3 

1.4. Thủ trưởng đơn vị đào tạo, bồi dưỡng, gồm: họ tên, năm sinh, giới 
tính, quê quán, số CMND/HỘ chiếu và ngày cấp. 

1.5. Địa chỉ cơ sở chính đơn vị đào tạo, bồi dưỡng; điện thoại; fax; vvebsite. 

2ẵ Tình hình tổ chức đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá/bồi duỡng 
nghiệp vụ chuyền ngành thẩm định giá 

2.1. Năm bắt đầu mở khóa đào tạo, bồi dưỡng (thường xuyên/không thường 
xuyên, lý do). 

2.2. Số khóa đào tạo, bồi dưỡng mở trong kỳ báo cáo; số học viên được 
chiêu sinh trung bình mỗi khóa. 

CỘNG HỎA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụệ do - Hạnh phúc 

, ngày... tháng... năm ... 

' Ghi rõ kỳ báo cáo, ví dụ năm 2015. 
2 Năm liền kề cùa kỳ báo cáo, ví dụ năm 2016. 
3 Chì áp dụng cho đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá. 
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2.3. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ 
thấm định giá/Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (kèm 
theo các Quyết định liên quan đến việc cấp các Chúng chỉ do đơn vị ban hành 
trong năm báo cảo). 

2.4. Giảng viên khóa đào tạo, bồi dưỡng 

- Số giảng viên tham gia giảng dạy; 

- Học hàm, học vị giảng viên. 

2.5. Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng. 

2.6. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng thẩm định giá. 

2.7. Các nội dung liên quan khác (nếu có). 

3. Thống kê chi tiết tình hình tổ chức đào tạo, bồi dưõng trong kỳ báo 

TT Khóa 
học 

Ngày băt 
đầu 

Ngày kêt 
thúc 

ri A 1 »A Sô học viên 
tham dự 

Sô hoc vicn đưo'c • • 
câp Chứng chỉ 

1 Khóa I 

2 Khóa II 

Tông 
ĩ Ã số (Khóa) (Học viên) (Học viên) 

4. Thuận lọi, khó khăn và kiến nghị: 

5. Phương hưóng hoạt động năm tiếp theo: 

Thủ trưởng đon vị 
(Kỷ, họ tên, đóng dấu) 
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B. Đối vói cập nhật kiến thức về thẩm định giá 

TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐẢO TẠO, BỐI DỬỠNG v Độc lập?Tự do-Hạnh phúc 

Số: 
, ngày ... tháng ... năm ... 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM \ 
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) 

(Tên đơn vị đào tạo, bải dưỡng) báo cáo tình hình tổ chức lớp cập nhật kiến 
thức về thẩm định năm ... như sau: 

1. Thông tin chung về đon vị đào tạo, bồi dưỡng 

1.1. Tên đơn vị đào tạo, bồi dưỡng (bao gồm tên tiêng Anh, tiếng Việt và 
tên viết tăt). 

1.2. Quyết định thành lập đơn vị đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan nhà nước 
có thâm quyên. 

1.3. Thủ trưởng đơn vị đào tạo, bồi dưỡng, gồm: họ tên, năm sinh, quê 
quán, số CMND/HỘ chiếu và ngày cấp. 

1.4. Địa chỉ cơ sở chính đơn vị đào tạo, bồi dưỡng; điện thoại; fax; website. 

2. Tình hình tổ chức lóp cập nhật kiến thức về thẩm định giá 

2. 1 .  Năm bắt đầu mở lóp cập nhật (thường xuyên/không thường xuyên, lý 
do). 

2.2. Số lớp cập nhật mở trong kỳ báo cáo; sổ học viên được chiêu sinh 
trung bình mỗi khóa. 

2.3. Cấp Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá (kèm theo 
các Quyết định liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận do đơn vị ban hành 
trong năm báo cáo). 

2.4. Giảng viên lóp cập nhật: 

- Số giảng viên tham gia giảng dạy; 

- Học hàm, học vị của giảng viên. 

2.5. Chương trình, nội dung, tài liệu cập nhật. 

2.6. Các nội dung liên quan khác (nếu có). 

1 Ghi rõ kỳ báo cáo, ví dụ năm 2015. 
2 Năm liền kề của kỳ báo cáo, ví dụ năm 2016. 
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3. Thống ke chi tiết tình hình tổ chức IÓ'P cập nhật kiến thức về thẩm 
định giá trong kỳ báo cáo 

TT Lóp học Ngàỵ 
bắt đầu 

Ngày 
kết thúc 

Số học vicn 
là thẩm 

định vicn 

Số học vicn 
là các đối 

tượng khác 

Số thẩm định 
vicn đuọc cấp 
Giấy chứng 

nhận cập nhật 
kiến thức 

1 Lớpl 

2 Lóp II 

Tổng 
r A 

SÔ 
(Lớp) (Học viên) (Học viên) (Thẩm định 

viên) 

4. Thuận lọi, khó khăn và kiến nghị: 

5. Phương hưóìig hoạt động năm tiếp theo: 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 5/ĐTBD: Đơn đăng ký đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá (kèm 
theo Thông tuắ sổ 204/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài 
chỉnh) 

TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐÀO TẠO, BÒI DỪỠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO NGHIỆP vụ THẨM ĐỊNH GIÁ 
• • • • 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) 

Sau khi xem xét các quy định về tổ chức đào tạo nghiệp vụ thấm định 
giá tại Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính, (đơn 
vị đào tạo, bồi dưỡng) đăng ký tổ chức đào tạo nghiệp vụ thấm định giá như sau: 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo, bồi dưỡng 

Tên đơn vị viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa)ệ' 

Tên đơn vị viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 

Tên đơn vị viết tắt: 

Quyết định thành lập đơn vị đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan nhà nước có 
thâm quyên: 

Thủ trưởng đơn vị đào tạo, bồi dưỡng: họ tên, năm sinh, quê quán, số 
CMND/HỘ chiếu và ngày cấp 

Địa chỉ cơ sở chính: 

Điện thoại: Fax: 

Website: Email: 

2. Chương trình đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá 

Sổ khóa đào tạo dự kiến mở trung bình một năm 

Số học viên được chiêu sinh trung bình mỗi khóa 

Thời lưcmg tổ chức đào tạo 

Địa điểm tổ chức 

Nội dung chương trình đào tạo 

Khóa đào tạo đầu tiên (dự kiến tổ chức) 

3. Các tài liệu gửi kèm theo (theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 
số 204/2014/TT-BTC) 
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4ể (Đon Vẵ/ể đào tạo, bồi dưỡng) cam kết: 

a) 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. 

b) Bố trí giảng viên tham gia giảng dạy các khóa đào tạo đạt tiêu chuẩn 
theo quy định của Bộ Tài chính. 

c) Thực hiện đúng nghĩa vụ báo cáo và các quy định của Bộ Tài chính về 
tổ chức đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá./. 

ẳ..., ngày ...thảng....năm 

Thủ trưởng đon vị 
(Kỷ, họ tên, đóng dâu) 
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Phụ lục số 6/ĐTBD: Mầu Chứng chỉ, Giấy chứng nhận (kèm theo Thông ỉu 
sổ 204/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính) 

A. Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá 

Đơn vị: 
(Tên đơn vị tồ chức khoả học ĐTTĐG) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHỨNG CIIỈ 
ĐÀO TẠO NGHIỆP vụ TIIẨM ĐỊNH GIÁ 

Chứng nhận: Ông (Bà): 
Ngày sinh: Quê quán 
Số CMTND/HỘ chiếu: cấp ngày tại 
Đơn vị công tác: 
Đã hoàn thành Khoá đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá 
Từ ngày đến ngày 
Tại Ẻ„.ẳ.. 

QĐ công nhận kết quả khóa học số 
ngày 
Số chứng chỉ: 

ngày .... tháng ... năm ... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Kỷ, họ tên, đóng dấu) 
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«? 
B. Chứng chỉ bôi dưõng nghiệp vụ chuyên ngành thâm định giá 

Đon vi: CỘNG IIOÀ XÃ IIỘI CHỦ NGIIĨA VIỆT NAM 
(Tên đơn vị tổ chức khoá học BDTĐG) ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

CIIỨNG CHỈ 

Ảnh 
4x6cm 

(đỏng dấu 
giáp lai) 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNII 
THẨM ĐỊNÌI GIÁ 

Chứng nhân: ông (Bà): 
Ngày sinh: Quê quán 
Đơn vi công tác: 
Đã hoàn thành Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành 
thẩm định giá 
Từ ngày đến ngày 
Tai 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNII 
THẨM ĐỊNÌI GIÁ 

Chứng nhân: ông (Bà): 
Ngày sinh: Quê quán 
Đơn vi công tác: 
Đã hoàn thành Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành 
thẩm định giá 
Từ ngày đến ngày 
Tai 

ỌĐ công nhận kết quả khóa học số .... 
ngày 
Số chứng chì: 

, ngày .... thảng ... năm ... 

TIIỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Kỷ, họ tên, đóng dấu) 
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c. Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá 

Đơn j. CỘNG HOÀ XÂ IIỘI CIIỦ NGIIĨA VIỆT NAM 
(Tên đơn vị lổ chưc lớp học CNKTTĐG) Độc 'ập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
CẬP NHẬT KIẾN THỨC VẺ THAM ĐỊNH GIÁ < • • 

NÃM 

Chứng nhận: Ông (Bà): 
Ngày sinh: Quê quán 
Đơn vị công tác: 
Số thẻ thẩm định viên về giá: ngày cấp: 
Đã hoàn thành Lóp cập nhật kiến thức về thẩm định giá 
Từ ngày đến ngày 
Tại: .7. 

, , , ngày .... tháng ... năm 
QĐ công nhận kêt quả lóp học số .... 
n ẹ à y ề A Ế Ế  T I I 0  X R U ỏ N G  Đ O N  V I  
Sô giây chứng nhân: , ' 

(Ký, họ tên, đóng dâu) 
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