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Số: 1989 /UBND-NC
V/v triển khai thực hiện Nghị
định số 30/2018/NĐ-CP ngày
07/3/2018 của Chính phủ

Bình Thuận, ngày 21 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Triển khai thực hiện 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. Ủy ban nhân dân tỉnh
yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển
khai thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Triển khai phổ biến, quán triệt kịp thời nội dung Nghị định số
30/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời thực
hiện việc cử cán bộ, công chức tham gia Hội đồng định giá, thành lập Hội đồng
định giá tài sản theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số
30/2018/NĐ-CP.
2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND
tỉnh thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh theo quy
định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.
Các Sở, ban, ngành khi cử công chức tham gia các Hội đồng định giá
theo đề nghị của Sở Tài chính hoặc cơ quan tố tụng, phải cử những cán bộ, công
chức có kinh nghiệm là lãnh đạo các phòng chuyên môn của đơn vị để đảm bảo
thực hiện tốt việc tham gia xác định giá theo yêu cầu của các cơ quan tố tụng.
Trường hợp cử cán bộ, công chức tham gia Hội đồng định giá thường xuyên, các
đơn vị quản lý nhiều lĩnh vực phải cử tối thiểu mỗi lĩnh vực một công chức tham
gia.

3. Hội đồng định giá cấp huyện: Giao UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ
đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND cấp huyện thành lập Hội đồng
định giá và chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc khi cử thành viên tham
gia Hội đồng định giá phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định.
4. Về chi phí định giá, định giá lại thực hiện theo quy định tại Điều 24
Nghị định số 30/2018/NĐ-CP. Lưu ý: Chi phí định giá, định giá lại tài sản được
bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố
tụng, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm tạm
ứng kinh phí, thanh toán chi phí định giá, định giá lại tài sản cho Hội đồng định
giá./.
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