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THÔNG BÁO  
 

Về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện thẩm định giá  

tài sản trong tố tụng hình sự 
 

 Căn cứ Bộ Luật tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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 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; 

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

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Ninh Bình thông báo lựa chọn 

đơn vị, tổ chức Thẩm định giá để định giá giá trị thiệt hại các bộ phận; tài sản đi kèm theo 

tàu số hiệu NĐ-2197 và công sửa chữa, khắc phục tàu số hiệu NĐ-2197 cụ thể như sau:  

1.Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá:  Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình 

sự tỉnh Ninh Bình.  

Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, số 11 đường Trần Hưng Đạo, phường 

Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

2.Tài sản thẩm định giá: Tài sản định giá trong tố tụng hình sự theo Yêu 

cầu định giá lại số 159/YC-CQĐT ngày 31/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. Cụ thể: 
  

2.1. Thiệt hại các bộ phận; tài sản đi kèm theo tàu NĐ-2197 và công sửa 

chữa, khắc phục tàu NĐ-2197 gồm: 
 

STT Thông tin và đặc điểm của tài sản 

1.  

Mạn chắn sóng bên phải tàu bị đảy lõm kích thước (2,9x0,5)m, đo vuông 

góc điểm gần nhất vết đẩy lõm đến mũi tàu là 15,5m. Tại điểm cong nhất 

có vết rách, mài sạt kim loại kích thước 0,14m tạo thành lỗ hở có chiều 

rộng 0,04m. 

2.  Mặt boong tàu bên phải tại vị trí tiếp giáp với điểm cong nhất của be chắn 
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sóng có vết rách, đảy lõm biến dạng tạo thành những vết nham nhở kích 

thước (1,5x0,5)m đo vuông góc điểm gần nhất đến mũi tàu là 16,8m. 

3.  

Sắt V (xương đỡ mặt boong và mạn tàu) bị bung rời mối hàn và đẩy cong 

thanh tiếp giáp mặt boong bị đẩy cong, biến dạng. Đầu thanh kim loại bị 

đẩy cong có chiều dài 18cm; thanh phía dưới mạn bị đẩy cong  phần đầu bị 

gập có chiều dài 0,32m chiều hướng từ ngoài vào trong. 

4.  

Diễu tàu khoang mũi mạn bên phải (vị trí tiếp giáp giữa mặt boong và mạn 

tàu) bị rách đứt, đẩy lõm kích thước (2,45x0,16)m đo vuông góc điểm gần 

nhất vết lõm về phía mũi tàu là 16,1m. 

5.  

Mạn tàu khoang hàng bên phải có vết rách kim loại không rõ hình kích 

thước (0,9x1,06)m chiều hướng từ ngoài vào trong. Đo vuông góc điểm 

gần nhất vết rách về phía mũi tàu là 16m. Trên bề mặt vết đẩy lõm bên 

trong có hệ thống vết mài sạt bong tróc sơn hoen rỉ kích thước (0,33x0,5)m 

chiều hướng từ trước về sau, từ ngoài vào trong. Cạnh phía dưới mạn tàu 

bên phải tại ví trí vết rách có vết mài sạt kim loại bong tróc sơn không rõ 

hính diện kích thước (0,07x0,21)m chiều hướng từ trước về sau, từ ngoài 

vào trong, trên bề mặt đã hoen rỉ. 

6.  
Vết lõm mạn tàu bên phải kích thước (2,35x1,4)m, đo vuông góc điểm gần 

nhất tới mũi tàu là 17m. 

7.  

Vết lõm mạn tàu bên phải kích thước (1,09x1,27)m, đo vuông góc điểm 

gần nhất tới mũi tàu là 18,5m. Trên bề mặt vết lõm có hai vết mài sạt bong 

tróc sơn đã hoen rỉ, vết thứ nhất diện kích thước (0,5x0,45)m chiều hướng 

từ trước về sau, từ ngoài vào trong, vết thứ hai kích thước (0,23x0,12)m 

chiều hướng từ trước về sau, từ ngoài vào trong. 

8.  
Tại mặt boong mạn tàu khoang hàng bên phải bị lồi lõm kích thước 

(8,2x1,3)m, đo vuông góc điểm gần nhất tới mũi tàu là 11m 

9.  

Mạn tàu khoang hàng bên phải có vết mài sạt bong tróc sơn kích thước 

(1,04x0,04)m, đo vuông góc từ tâm vết lên mặt boong là 1,87m, đo vuông 

góc từ điểm gần nhất tới mũi tàu là 27,42m, vết mài sạt bong tróc sơn kích 

thước (2,6x0,87)m chiều hướng từ sau về trước từ dưới lên trên, đo vuông 

góc điểm cao nhất tới mặt boong là 0,63m, đo vuông góc điểm gần nhất tới 

mũi tàu là 11,32m 

10.  
Mạn tàu phía sau bên phải bị đẩy lõm, biến dạng, bong tróc sơn không 

hoen rỉ trên diện kích thước (0,83x0,96)m vị trí tiếp giáp giữa mạn và đáy 

bị đẩy lõm 0,08m, đo vuông góc tâm vết lõm đến cuối đuôi tàu là 3,7m. 

11.  
Vị trí đáy tàu tiếp giáp với phần mạn tàu phía sau bên phải có vết mài sạt, 

bong tróc sơn, đẩy lõm trên bề mặt không bị hoen rỉ trên diện KT 

(0,3x0,45)m. 

12.  

Mạn tàu phía sau bên trái có hệ thống vết đẩy lõm vết thứ nhất không rõ 

hình bề mặt bị bong tróc sơn không hoen rỉ trên diện kích thước 

(0,8x0,12)m, vị trí sâu nhất của vết lõm là 0,04m, đo vuông góc tâm vết 

lõm đến đuôi tàu là 2,8m; vết thứ hai không rõ hình KT(0,58x0,4)m vị trí 

sâu nhất của vết lõm là 0,06m, đo vuông góc tâm vết lõm đến đuôi tàu là 
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2,8m. 

13.  

Mặt ngoài be chắn sóng phía sau bên phải tàu có vết lõm kích thước 

(0,44x0,3)m trên bề mặt bị bong tróc sơn chiều hướng không xác định, 

không có vết hoen rỉ, đo vuông góc tâm vết lõm đến mặt sàn là 0,26m và 

đo vuông góc về đuôi tàu là 3,6m. 

14.  
Mặt ngoài be chắn sóng phía sau bên trái có vết đẩy lõm kích thước 

(1x0,52)m, đo vuống góc tâm vết lõm tới đuôi tàu là 2,6m và đo vuông góc 

tới mặt boong tàu là 0,35m 

15.  
Mạn bên trái mũi tàu có vết lõm mài sạt bong tróc sơn không hoen rỉ kích 

thước (1,65x0,7)m đo vuông góc tâm tới mặt trên be chắn sóng bên trái là 

1,98m và đo vuông góc tới mũi tàu là 8,55m.  

16.  01 đèn hành trình màu xanh trắng ngâm nước, bị hư hỏng. 

17.  01 đèn hành trình màu đỏ trắng dạng hình trụ ngâm nước, bị hư hỏng. 

18.  
02 đèn hành trình một chiếc màu xanh, một chiếc màu đỏ ngâm nước, bị hư 

hỏng. 

19.  

01 thiết bị liên lạc vô tuyến điện nhãn hiệu YAESU-ST450 kích thước 

(22,5x 21,5)cm vỏ bằng kim loại màu đen tại phần nối của thiết bị có 01 bộ 

đàm màu đen kích thước (9x6,5)cm có nối hai đoạn dây điện màu đỏ đen  

ngâm nước, bị hư hỏng. 

20.  

03 hộp pháo sáng bằng nhựa màu vàng kích thước (26x9)cm nhãn hiệu 

HUAHAI bên trong mỗi hộp có hai quả pháo phát tín hiệu  được bọc túi 

bóng bên ngoài có vỏ dán màu đỏ xám một mặt có chữ HUAHAI kích 

thước (25x4)cm bị hư hỏng 

21.  
01 cuộn dây nối tín hiệu của thiết bị định vị hai đầu có giắc cắm bằng kim 

loại ngâm nước, bị hư hỏng. 

22.  01 thước đo cân luồng ngâm nước, bị hư hỏng. 

23.  
01 la bàn số màu đen hình cầu cao 14cm đường kính 13cm ngâm nước, bị 

hư hỏng. 

24.  01 thiết bị liên lạc vô tuyến nhãn hiệu ICON ICM710 ngâm nước, bị hư hỏng;  

25.  01 định vị nhãn hiệu KODEN KGT 913MK2 ngâm nước, bị hư hỏng;  

26.  01 định vị nhãn hiệu HAIYANG MD70C ngâm nước, bị hư hỏng;  

27.  01 thiết bị hiển thị thông số máy ngâm nước, bị hư hỏng;  

28.  
01 thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện nhãn hiệu ICOM AI130 ngâm nước, 

bị hư hỏng; 

29.  
01 doong mặt quy lát, kích thước (21x17)cm ngâm nước, bám dính bùn 

đất, bị hư hỏng không khắc phục được. 

30.  
01 thanh kim loại màu đen hình trụ kích thước 25,5cm có đường kính 4cm 

(vòi phun nhiên liệu) và 01 hộp kim phun đựng trong 01 hộp nhựa màu đen 

có chiều dài 5,5cm đường kính 1,5cm ngâm nước, bị hư hỏng. 

31.  04 Đầu nổ D20 Dong Fong bị hư hỏng các bộ phận kim bơm, xéc măng, 
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Hệ thống gioăng, Bộ com lê nấm + Công bảo dưỡng các bộ phận còn lại. 

32.  

01 máy nhãn hiệu ZICHAU Z170, Model:Zlcz; năm sản xuất: 2007 bị hư 

hỏng các bộ phận gồm: Bộ hơi bị hỏng các linh kiện: Rãnh bít tông khe hở 

rộng; xi lanh có gờ; xéc măng bị mài mòn; sơ mi bị gờ + 06 chiếc gioăng 

đồng mặt quy nát bị hư hỏng + 12 gioăng đũa đẩy bị hư hỏng + 12  gioăng 

nước bị hư hỏng + 12 gioăng cáp bô bị hư hỏng + 12 gioăng sơ mi bị hư 

hỏng + 06 gioăng gờ sơ mi bị hư hỏng + 12 gioăng xả + hút bị hư hỏng + 

06 gioăng cửa khám bị hư hỏng + 02 Bầu lọc dầu điezen bị hư hỏng + 24 

cúc giằng cò bị hư hỏng + 01 bộ đồng hồ điện tử bị hư hỏng + 01 bộ tăng 

áp 170 bị hư hỏng + 01 củ đề bị hư hỏng + 01 củ máy phát 24 bị hư hỏng + 

01 củ phát 3kw (lai máy chính) bị hư hỏng + 06 kim bơm bị hư hỏng. 

33.  01 Bơm nước trong nước bảo dưỡng được. 

34.  01 bơm nước ngoài nước bảo dưỡng được. 

35.  01 bơm thủy lực nước bảo dưỡng được. 

36.  01 hộp số nước bảo dưỡng được. 

37.  01 hệ thống chân vịt đã bị ngập nước bảo dưỡng được. 

38.  Củ nạp 220V xuống 24 bị hư hỏng 

39.  
01 két dầu thuỷ lực hệ thống lái, tại vị trí nối ra các hệ thống dây có gắn 

chữ YUCITI UKEN, vỏ màu xanh bằng kim loại, mặt trên sơn chống rỉ 

màu đỏ kích thước (47x37x60)cm bị ngập nước bảo dưỡng được 

40.  01 Hộp số (hộp số côn) bị nước xâm nhập khắc phục được (Bảo dưỡng). 

41.  01 bộ truyền tải bị nước xâm nhập khắc phục được. 

42.  02 củ điện 4kw bị ngập nước phải quấn lại hệ thống dây đồng. 

43.  
01 tủ gỗ màu nâu, bám dính bùn đất kích thước (2,07x1,57x0,46)m toàn bộ 

cánh tủ bị mất (08 ngăn tủ, 01 ngăn kéo), ốp sau lưng tủ bị nứt vỡ, vách 

ngăn tủ bị mất (Cánh tủ và ốp tháy mới). 

44.  
01 giường quầy bằng gỗ kích thước (1,92x1,05x1,15)m, phần gỗ (vai 

giường) tổng diện tích là 1,344m2 bị ngâm nước bám dính bùn đất khắc 

phục; Hệ thống rát giường, thang giường của giường bị hỏng 

45.  

02 giường tầng bằng gỗ kích thước (1,92x1,02x1)m, phần gỗ (vai giường) 

tổng diện tích là 3.04m2; Gỗ đầu giường tổng diện tích 1,6 m2 bị ngâm 

nước bám dính bùn đất khắc phục được; Hệ thống rát giường, thang giường 

của 02 giường tầng bị hỏng 

46.  
02 tủ gỗ có đặc điểm tương đối giống nhau kích thước (0,58x1,2x0,42)m bị 

ngâm nước bám dính bùn đất khắc phục được 

47.  
Khung ban thờ bằng gỗ kích thước (62x50x12)cm, dày 02cm bị ngâm 

ngước không bị hư hỏng khắc phục được. 

48.  
02 tủ gỗ có đặc điểm tương đôi giống nhau có kích thước 

(0,53x1,12x0,46)m bị ngâm nước bám dính bùn đất khắc phục được 

49.  
02 giường quầy bằng gỗ kích thước (1,92x1,05x1,15)m, phần gỗ (vai 

giường) tổng diện tích là 2,688m2, bị ngấm nước bám dính bùn đất khắc 
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phục được. Hệ thống rát giường, thang giường bị hư hỏng tại buồng ngủ 

thuyền viên. 

50.  
Bìa giấy nện phun sơn xung quanh tường phòng bị hư hỏng hoàn toàn diện 

tích 32,08m2 tại khoang câu lạc bộ. 

51.  
Trần bằng giấy nện phun sơn diện tích 14,82m2  bị hư hỏng tại ca bin lầu 

lái . 

52.  
Vách bằng giấy nện phun sơn diện tích 16,215m2 bị hư hỏng tại ca bin lầu 

lái. 

53.  
Trần bằng giấy nện phun sơn diện tích 18,07m2  bị hư hỏng tại buồng ngủ 

thuyền viên. Trần gỗ có diện tích 23,03m2, khắc phục được. 

54.  
Vách bằng giấy nện phun sơn diện tích 21,75m2 bị hư hỏng tại buồng ngủ 

thuyền viên. 

55.  
remly chân vách bằng gỗ diện tích 8,65m2 bám dính bùn đất ngâm nước, 

sửa chữa được tại khoang câu lạc bộ.  

56.  
Nẹp 08 ô cửa sổ có chiều dài 17,6m, rộng 3cm, dầy 01cm hư hỏng hoàn 

toàn tại khoang câu lạc bộ. 

57.  
Bục mặt sàn câu lạc bộ bằng gỗ có tổng diện tích là 6,68m2, bám dính bùn 

đất khắc phục được; Phần ốp chân sàn bằng gỗ có diện tích 2,13m2 khắc 

phục được; Phần chân vách bằng gỗ có diện tích 2,84m2 khắc phục được. 

58.  
Remly chân vách bằng gỗ diện tích 8,81m2 bị ngâm nước bám dính bùn đất 

khắc phục được tại ca bin lầu lái. 

59.  
Remly phía trước bàn lái bằng gỗ có diện tích 5,853m2 ngâm nước bám 

dính bùn đất khắc phục được tại ca bin lầu lái. 

60.  
Nẹp cửa sổ cửa lái cửa ra vào bằng gỗ có tổng chiều dài 26,14m (dày 

01cm, rộng 03cm) bị hư hỏng tại ca bin lầu lái. 

61.  
Bục lái bằng gỗ tổng diện tích 2,156 m2 bị ngâm ngước không bị hư hỏng 

khắc phục được tại ca bin lầu lái. 

62.  
Remly chân vách bằng gỗ diện tích 12,08m2  bị ngâm nước bám dính bùn 

đất khắc phục được tại buồng ngủ thuyền viên.. 

63.  
Nẹp cửa sổ cửa ra vào bằng gỗ có tổng chiều dài 26,8m (dày 01cm, rộng 

03cm) bị hư hỏng tại buồng ngủ thuyền viên.. 

64.  
Remly ốp hông và bậc cầu thang từ câu lạc bộ lên lầu lái bằng gỗ tổng diện 

tích 3,694m2  bị ngâm nước bám dính bùn đất khắc phục được. 

65.  
Tổng 28 tấm tôn mái che tương đối giống nhau có chiều rộng 0,9m; dài 

7,15m bị cong khắc phục được. 

66.  
11 thanh xà trong đó có 07 trụ (04 ống kim loại hàn với nhau) và 04 xà kép 

(02 ống kim loại hàn với nhau) bị cong khắc phục được. 

67.  
14 ống kim loại có chiều dài là 12,78 m là ông đặt dọc theo mỗi khoang 

hàng bị cong khắc phục được. 

68.  Bạt che hàng tại hai khoang tàu bị hư hỏng. 
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2.2. Tài sản trên tàu: 
 

STT Thông tin và đặc điểm của tài sản 

1.  
04 bình ắc quy vỏ màu đen không xác định được nhãn mác có đặc điểm 

tương đối giống nhau kích thước (52x27x22)cm bị hư hỏng 

2.  02 phao tròn ngâm nước, bị hư hỏng  

3.  08 áo phao màu đỏ ngâm nước bị hư hỏng. 

4.  05 bình chữa cháy màu đỏ loại 4kg ngâm nước bị hư hỏng. 

5.  03 bình chữa cháy màu đỏ loại 8kg ngâm nước bị hư hỏng. 

6.  01 vỏ bình ga khối lượng 13,6kg ngâm nước bị hư hỏng. 

7.  
01 đầu kỹ thuật số nhãn hiệu Sonicson SN888 kích thước (17x11x3,5)cm 

bị hư hỏng. 

8.  Đầu kỹ thuật số có chữ “ITP” bị hư hỏng. 

9.  01 ti vi hiệu PANASONIC loại đít lồi bị hư hỏng. 

10.  
01 đài radio màu đen bám dính bùn đất kích thước (20x12)cm không xác 

định nhãn hiệu ngâm nước, bị hư hỏng. 

11.  
01 đài radio nhãn hiệu SONY màu đen kích thước (20x12x6)cm ngâm 

nước bị hư hỏng. 

12.  
01 đèn pin dạng đội đầu không quai không nhãn hiệu bên ngoài dán chữ 

“35W” bị hư hỏng. 

13.  
01 đèn pin màu đen dài 35cm phần đèn chiếu sáng rộng 0,065m hình trụ bị 

hư hỏng. 

14.  01 đèn pin dạng đội đầu có quai bằng dây bị hư hỏng. 

15.  01 bộ đèn cầm tay màu đen bị hư hỏng. 

16.  01 súng bắn keo nến màu cam trên thân có chữ Century 20W bị hư hỏng. 

17.  01 ấm điện siêu tốc không có nắp có chữ “ACATA” bị hư hỏng. 

18.  01 bình đựng nước giữ nhiệt bị hư hỏng. 

19.  01 ấm đun nước siêu tốc bị hư hỏng. 

20.  
01 bếp điện nhãn hiệu KANGARO màu đen kích thước (30x43)cm bị hư 

hỏng. 

21.  01 nồi cơm điện nhãn hiệu SHARP loại KS18TTV bị hư hỏng. 

22.  01 quạt màu đen nhãn hiệu ĐIỆN CƠ Santro bị hư hỏng. 

23.  
01 quạt điện nhãn hiệu FUTACO màu trắng kích thước (40x35)cm bị hư 

hỏng. 

24.  01 quạt cây nhãn hiệu FUTA bị hư hỏng. 

25.  01 quạt treo tường điện cơ Bộ quốc bị hư hỏng. 

26.  01 quạt điện màu xanh nhãn hiệu SENKO bị hư hỏng. 
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27.  01 quạt điện để bàn màu đen bị hư hỏng. 

28.  01 quạt điện nhựa nhãn hiệu SENKO bị hư hỏng. 

29.  01 quạt treo tường màu đen bị hư hỏng. 

30.  03 rơ le nhãn hiệu “OMAN” bị hư hỏng. 

31.  
01 cầu dao bằng xứ màu trắng nắp ốp nhựa màu đen loại 30A kích thước 

(11x5)cm bị hư hỏng. 

32.  
01 cầu dao bằng xứ màu trắng loại A600V kích thước (13x9)cm bị hư 

hỏng. 

33.  12 bóng đèn nhãn hiệu COMPAC công suất 12W bị hư hỏng. 

34.  01 bóng 20W bị hư hỏng. 

35.  10 ổ cắm và công tắc điện bị hư hỏng. 

36.  02 bóng điện tuýp bị hư hỏng. 

37.  04 ổ điện và 01 công tắc bị hư hỏng. 

38.  01 bộ đổi nguồn 20V bị hư hỏng. 

39.  01 bộ đổi nguồn 24V bị hư hỏng. 

40.  01 công tắc bằng kim loại dài 16cm đường kính 5cm bị hư hỏng. 

41.  01 ổ điện loại ba ổ cắm bị hư hỏng. 

42.  01 đoạn dây điện màu vàng dài 25m có ổ cắm, phích cắm bị hư hỏng. 

43.  01 cuộn dây điện màu đen dài 50m có ổ cắm, phích cắm bị hư hỏng. 

44.  01 bảng điện lái bị hư hỏng. 

45.  
01 đồng hồ treo tường hình vuông có vỏ lưng ốp nhựa màu đen, mặt đồng 

hồ có viền ốp nhựa màu xanh có mặt kính 34cm bị hư hỏng. 

46.  01 đèn pin màu đen đỏ kích thước 22cm bị hư hỏng. 

47.  01 quạt treo tường nhãn hiệu VINAWIND, không có lồng phía bị hư hỏng.  

48.  02 quạt cây  bị hư hỏng 

49.  
01 ấm đun nước điện có vỏ nhựa màu xanh, xám nhãn hiệu SUNAN, bị hư 

hỏng. 

50.  01 đồng hồ treo tường hình tròn nhãn hiệu CANA ngâm nước, bị hư hỏng. 

51.  
01 đèn pin màu đen đỏ kích thước 22cm phần đèn chiếu sáng có kích thước 

9cm ngâm nước, bị hư hỏng. 

52.  01 tủ lạnh nhãn hiệu HITACHI, dung tích 365l bị hư hỏng. 

53.  
01 tủ lạnh nhãn hiệu MISUBISHI màu trắng kích thước (1,38x0,56x0,54)m 

bị hư hỏng. 

54.  
01 tủ cấp đông màu trắng không xác định được nhãn mác 

KT(1,1x0,54x0,76)m bị hư hỏng. 

55.  01 bàn phím máy tính màu trắng ngâm nước bị hư hỏng. 

56.  01 điện thoại di động nhãn hiệu APPLE số loại iphone 6 plus bị hư hỏng. 
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57.  01 điện thoại di động nhãn hiệu MASSTEL bị hư hỏng. 

58.  03 bao gạo mỗi bao 10kg bị hư hỏng. 

59.  
01 máy bơm chìm không nhãn mác có vỏ kim loại màu trắng phần đầu hút 

nước bằng kim loại màu đen đường kính 14cm có phích cắm điện ở đầu bị 

hư hỏng. 

60.  01 máy bơm không nhãn mác bị bung nắp ốp đã cũ bị hư hỏng. 

61.  
01 máy bơm chìm nhãn hiệu DAPHOVINA loại 1,1 KW có được nối với 

ống nhựa và dây cắm bị hư hỏng. 

62.  
01 máy bơm chìm nhãn hiệu Thiên long thuần yến loại 0,75KW có nối dây 

cắm điện bị hư hỏng. 

63.  01 bơm chìm không có nhãn mác bị hư hỏng. 

64.  01 máy bơm bằng kim loại không có nhãn mác đã bị hoen rỉ bị hư hỏng. 

65.  01 máy bơm nước không có nhãn mác, vỏ màu xanh bị hư hỏng. 

66.  01 máy bơm sơn màu đỏ nhãn hiệu SHINING bị hư hỏng. 

67.  
01 kính hàn màu đen bằng nhựa có kích thước (14x15)cm (kính điện tử). bị 

hư hỏng. 

68.  
01 máy hàn, vỏ máy có nhãn JASIC 1, loại ARC 200 có nối dây điện, 

phích cắm bị hư hỏng. 

69.  
01 máy mài có vỏ bọc tay cầm màu xanh, tay nắm bằng nhựa màu xanh 

phần đấu máy bọc kim loại không có lưới một phần nay nắm có chữ 

BOSCH bị hư hỏng. 

70.  
01 máy mài có vỏ bọc bằng kim loại màu xanh tay nắm bằng nhựa màu 

xanh phần đầu máy bọc kim loại không có lưỡi mài phần tay nắm có chữ 

BOSCH bị hư hỏng. 

71.  
01 máy mài không có nhãn mác có vỏ tay cầm bằng nhựa màu đỏ đen phần 

đầu máy bọc kim loại không có lưỡi có dây nối điện màu đen bị hư hỏng. 

72.  
01 máy mài phần vỏ tay nắm bằng nhựa màu xanh và đen nhãn hiệu 

NARITA công suất 220V-240V bị hư hỏng. 

73.  
01 máy khoan có vỏ ốp nhựa tay cầm màu đỏ và đen nhãn hiệu VIMAX 

công suất 1020W phần đầu máy và vỏ bọc khung kim loại sáng màu bị hư 

hỏng. 

74.  01 máy hàn thiếc cầm tay không có nhãn mác bị hư hỏng. 

75.  01 máy doa ngâm nước bị hư hỏng. 

76.  01 máy lọc nước SUNHOUSE bị hư hỏng. 

77.  01 Điều hoà nhãn hiệu GREE công suất làm lạnh 12000 BTU bị hư hỏng. 

78.  
01 máy phát điện vỏ bằng kim loại màu xanh không xác định tình trạng 

máy, nhãn hiệu AXUZU, công suất 4KW – 220V bị hư hỏng. 

79.  01 lioa vỏ màu nâu nhãn hiệu NHẬT LINH loại DRII 3000 bị hư hỏng. 

80.  02 máy phát điện sơn màu đỏ không có nhãn mác bị hư hỏng. 
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81.  01 thùng sơn Hải Phòng loại 5kg bị hư hỏng. 

82.  Toàn bộ số Clinker (Lanh ke) được vớt từ tàu NĐ-2197 là 1.107,8 tấn 

83.  Toàn bộ số Clinker (Lanh ke) là 977,18 tấn bị chìm dưới nước ? 

 

3. Mục đích thẩm định giá: Định giá lại tài sản trong tố tụng hình sự theo 

yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.    

Thời điểm xác định giá :  Ngày 16 tháng 7 năm 2021. 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:  

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai 

doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính. 

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được 

thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 

được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014; Thông tư số 

28/2015/TT-BTC ngày 206/3/2015 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về 

thẩm định giá. 

- Thẩm định viên phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và 

quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; 

- Mức tính phí thẩm định rõ ràng, minh bạch theo đúng quy định hiện hành. 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đề xuất tham gia thẩm định giá:  

- Thời gian nhận hồ sơ:  07 ngày (từ ngày 16/6/2022 đến hết ngày 24/6/2022. 

Trong giờ hành chính). 

- Hình thức nộp hồ sơ:  

+ Nộp trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, 

đơn vị đăng kí tham gia tổ chức thẩm định giá và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước 

công dân. 

+ Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo 

dấu bưu điện trước 16h ngày 24/6/2022.  (Không hoàn trả hồ sơ khi không được lựa chọn) 

- Địa điểm nộp hồ sơ:  Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình (phòng Giá công sản) - số 11 

đường Trần Hưng Đạo phường Đông Thành thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình. 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Ninh Bình thông báo để các 

đơn vị, tổ chức đủ điều kiện thực thẩm định giá tài sảnđược biết và đăng ký./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

- Như trên                                         PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

- Cổng thông tin điện tử 

      Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình 

- Lưu: VT; HĐĐGTTHS; GCS. 

 

 

                                                                      Đinh Thị Mỹ Hạnh 
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