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             Nghi Xuân, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng  

hình sự đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27/11/2015; 

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 Văn bản số 03 ngày 15/01/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện Nghi Xuân về việc yêu cầu định giá tài sản; 

 Xét đề nghị của Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố 

tụng hình sự đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại thị trấn Xuân An, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

 1. Bà: Nguyễn Thị Thu, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ 

tịch Hội đồng; 

 2. Ông: Trần Hoàng Thạch, Trưởng phòng Tư pháp, Thành viên Hội đồng; 

 3. Ông: Phạm Đại Nghĩa, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Thành viên thường trực Hội đồng; 

4. Ông: Nguyễn Thanh Tuấn, Điều tra viên Công an huyện, Thành viên 

Hội đồng. 

 Điều 2. Hội đồng định giá tài sản chịu trách nhiệm thực hiện một số nội 

dung sau: 



 1. Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá:  

 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại vàng (Au) gồm 60 (sáu mươi) 

mắt xích hình hạt lúa liên kết với nhau, một đầu dây chuyền có móc hình tròn, 

đầu còn lại có móc hình cánh bướm, trên móc khóa có chữ “KD Huy”, mặt dây 

chuyền hình trái tim có chữ nước ngoài và chữ “Kim Thành Huy 9999 1CT” có 

tổng khối lượng 15,00 gam, hàm lượng trung bình Au 99,50%, bị mất trộm vào 

ngày 23/12/2020. 

 2. Nội dung về yêu cầu định giá: Định giá tài sản nói trên theo giá thị 

trường tại thời điểm bị mất trộm. 

 3. Hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; quyền và nghĩa vụ của Hội 

đồng định giá tài sản, các thành viên của Hội đồng định giá tài sản, chủ tịch 

Hội đồng định giá tài sản; trình tự thủ tục định giá tài sản thực hiện theo quy 

định tại 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.  

 4. Thời gian thực hiện định giá: Chậm nhất đến hết ngày 20/01/2021. 

Hội đồng chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện; 

Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch; Trưởng công an huyện; Chủ 

tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan  liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hải Nam 
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