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 DANH SÁCH NHÂN SỰ TIÊU BIỂU CỦA VATC  

STT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp 
Kinh nghiệm 
làm việc từ 

1 Nguyễn Lê Hoan 
CTHĐQT  

Tổng Giám đốc Thẩm định viên 2009 

2 Phạm Kim Long Phó Tổng Giám đốc Thẩm định viên 2010 

3 Nguyễn Thu Trang 
P.Giám đốc  

CN Miền Bắc Thẩm định viên 2010 

4 Trương Thị Mỹ Linh 
Giám đốc  

CN Đông Nam Bộ Thẩm định viên 2011 

5 Nguyễn Kim Cương 
Trưởng phòng                 

Thẩm định Thẩm định viên 2010 

6 Nguyễn Thị Phương An 
Phó phòng               
Thẩm định Thẩm định viên 2010 

7 Nguyễn Chí Mẫn 
Phó phòng               
Thẩm định Thẩm định viên 2011 

8 Phạm Thị Thu 
P.Giám đốc                    
CN Đak Lak Thẩm định viên 2012 

9 Tô Chấn Vinh Giám đốc MKT Cử nhân kinh tế 2012 

10 Bùi Tấn Lực 
Phó Giám đốc              

CN Đông Nam Bộ Cử nhân kinh tế 2016 

11 Lê Thị Kim Ngân Trưởng phòng MKT Cử nhân kinh tế 2016 

12 Lao Mỹ Yến Kế toán Cử nhân kinh tế 2016 

13 Lao Vi Hồng Chuyên viên Kỹ sư cơ khí 2016 

14 Ngô Thạch Sơn Chuyên viên Kỹ sư xây dựng 2016 

15 Lê Nguyễn Ý Vy Chuyên viên Cử nhân MKT 2018 

16 Vũ Phương Thảo Chuyên viên Cử nhân MKT 2018 

17 Nguyễn Lê Hoàn Chuyên viên Kỹ sư cơ khí 2016 

18 Mai Đức Thọ Chuyên viên Kỹ sư giao thông 2016 
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QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ, THẨM ĐỊNH GIÁ

A. TIẾP NHẬN YÊU CẦU KHÁCH HÀNG
Bước 1: Khách hàng gửi đề nghị thẩm định giá
- Theo mẫu mà bên Công ty sẽ cung cấp cho khách hàng theo từng loại hình cụ thể.
Bước 2: Ký hợp đồng
- Nhận hợp đồng do Công ty gửi.
- Ký tên đóng dấu
Bước 3: Đặt cọc phí dịch vụ thẩm định giá
- KH gửi HĐ dịch vụ TĐG và thanh toán tiền tạm ứng 50% theo quy định của hợp 

đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Bước 4: Thu thập các giấy tờ cần thiết cho công tác thẩm định giá

I.   MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH
- Mua bán, chuyển nhượng.
- Vay vốn ngân hàng.
- Góp vốn liên doanh.
- Cổ phần hóa.
- Thành lập doanh nghiệp.
- Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp.
- Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại.
- Trưng cầu định giá, giám định tài sản.
- Hạch toán kế toán, tính thuế.
- Tư vấn, lập dự án đầu tư.
- Chứng minh tài chính, …….

II.  CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT 
- Chứng nhận: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản.
- Pháp nhân: Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).
- Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương (nếu tài sản không thuộc sở hữu của 

khách hàng yêu cầu thẩm định giá).
2.1    Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng
- Giấy chứng nhận QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở 
- Nếu không có giấy QSDĐ và QSHN thì phải có giấy tờ sau:
	Giấy chứng nhận mua bán sở hữu nhà
	Hợp đồng mua bán
	Bản đồ hiện trạng, vị trí
	Giấy phép xây dựng, bản vẽ hoàn công
	Tờ khai lệ phí trước bạ



	Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành
	Giấy chứng nhận QSDĐ (Sổ đỏ) hoặc Quyết định giao đất
	Tờ khai nộp thuế QSDĐ
	Bản đồ hiện trạng, vị trí (nếu có)

2.2    Thẩm định giá trị công trình xây dựng
- Hợp đồng thuê đất (nếu đất thuê)
- Giấy CN QSDĐ hoặc Quyết định giao, thuê đất
- Giấy xác nhận đền bù
- Biên lai đóng tiền thuê đất
- Hợp đồng thi công xây dựng (nếu có)
- Giấy phép xây dựng
- Tờ khai lệ phí trước bạ
- Bản vẽ (thiết kế, hoàn công)
- Hồ sơ quyết toán (nếu có)
- Hồ sơ thiết kế
- Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành
2.3  Thẩm định giá máy móc thiết bị và phương tiện vận tải
2.3.1  Mục đích
- Đấu thầu mua sắm
- Bảo hiểm.
- Cầm cố, thanh lý.
- Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
- Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp.
- Phục vụ thuê tài chính …
	 Thể nhân: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản
	     Pháp nhân: Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận        

đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).
2.3.2  Phân loại máy móc thiết bị
2.3.2.1 Đối với tài sản đã qua sử dụng
	 Phương tiện vận tải:
	Đăng ký xe
	Giấy chứng nhận đăng kiểm
	Giấy chứng nhận bảo hiểm xe
	Hợp đồng mua bán (nếu có)
	Hợp đồng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
	Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe bồn
	Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT

	 Trạm xăng dầu:
	Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
	Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện về PCCC
	Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật



	 Dây chuyền máy móc thiết bị
	Thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy chiếu, nội thất văn phòng…
	Thiết bị y tế
	Các loại dây chuyền sản xuất – dây chuyền công nghệ.
	Máy khai thác đá, máy công nghiệp, máy công cụ…
	Các phương tiện vận tải như: xe tải, xe du lịch, xe đào, xe cần cẩu, xà lan… và 

các phương tiện khác.
	Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá
	Bản vẽ Thiết kế quy trình sản xuất của dây chuyền
	Invoice/Packing list (MMTB nhập khẩu)
	Bản vẽ chi tiết máy (nếu có)
	Hợp đồng kinh tế mua bán
	Biên bản thanh lý hợp đồng
	Biên bản bàn giao, nghiệm thu
	Bản vẽ kỹ thuật
	Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết
	Catalogue….                   

2.3.2.2 Đối với tài sản mua sắm mới
- Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt
- Catalogue (Nếu có)
2.4  Thẩm định dự án đầu tư
2.4.1  Loại dự án: Chung cư, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại…
2.4.2   Mục đích thẩm định
- Đàm phán chuyển nhượng;
- Phục vụ mục đích góp vốn liên doanh;
- Phục vụ mục đích Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
- Phục vụ mục đích quản lý nhà nước của các địa phương (giao đất, cho thuê đất, 

đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời…);
- Phục vụ mục đích chứng minh năng lực tài chính của tổ chức và cá nhân;
- Các mục đích khác.
2.4.3  Các giấy tờ cần thiết
2.4.3.1 Những căn cứ pháp lý để tiến hành thẩm định giá:
- Giấy đề nghị được thẩm định: phải nêu được các khái quát, các yếu tố cơ 

bản của bất động sản; mục đích cần thẩm định
- Các Quyết định của UBND cấp Tỉnh về việc: Chấp thuận chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất; Thu hồi đất; Giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án đầu tư.
- Các văn bản khác thể hiện quyền sở hữu đối với bất động sản và các văn bản của 

cấp có thẩm quyền đồng ý, cho phép tiến hành thẩm định giá (nếu có).
2.4.3.2 Hồ sơ đặc điểm tài sản về mặt kỹ thuật:
- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Cơ quan có thẩm quyền.
- Quyết định của UBND cấp Tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 

1/500 của dự án,



- Sơ đồ vị trí thửa đất.
- Báo cáo dự án đầu tư của đơn vị tư vấn thiết kế.
- Các loại văn bản của các Sở, ban ngành về việc thỏa thuận, góp ý về dự án đầu 

tư (nếu có).
- Các loại văn bản thỏa thuận về Điện, nước, PCCC, thoát nước…. của dự án.
- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng.
- Quyết định của UBND cấp tỉnh về việc Duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án của 

chủ đầu tư.
- Giấy phép xây dựng , bản vẽ thiết kế xây dựng, dự toán tổng mức đầu tư.
- Các hồ sơ khác khác thể hiện tính pháp lý, kỹ thuật liên quan đến dự án (nếu có)
2.4.3.3   Hồ sơ, đặc điểm tài sản về mặt pháp lý.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư (bản sao)
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản (đối với BĐS đã được 

cấp Giấy chứng nhận).
- Các hợp đồng mua, bán và cho thuê bất động sản (bản sao)
2.5  Xác định giá trị doanh nghiệp
2.5.1  Loại hình doanh nghiệp
- Phân theo hình thức:
	Doanh nghiệp Tư nhân
	Doanh nghiệp Nhà nước
	Công ty TNHH
	Công ty Cổ phần

- Phân theo ngành nghề kinh doanh:
	Các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất.
	Các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, 

thương mại, tư vấn, thiết kế xây dựng, tin học và chuyển giao công nghệ….
2.5.2  Mục đích xác định giá trị doanh nghiệp
- Cổ phần hóa.
- Chuyển nhượng, chuyển đổi hình thức.
- Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.
- Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
- Phát hành thêm cổ phiếu…
2.5.3  Các giấy tờ cần thiết
2.5.3.1  Pháp lý cá nhân:
- Bản photo Sổ hộ khẩu.
- Bản photo CMND.
2.5.3.2  Pháp lý tổ chức:
- Quyết định thành lập doanh nghiệp                                
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh                       
- Giấy chứng nhận cấp mã số thuế      
- Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc
- Biên bản góp vốn                                                           



- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
- Các quyết định đổi tên khác, bổ sung chức năng….            
2.5.3.3  Pháp lý tài sản thẩm định giá:
	 Quyền sử dụng đất:
	Giấy chứng nhận QSDĐ
	Hợp đồng chuyển nhượng có công chứng
	Quyết định giao đất     
	Bản đồ hiện trạng
	Tờ khai lệ phí trước bạ
	Hợp đồng thuê đất,…

	 Công trình xây dựng:
	Giấy phép xây dựng
	Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành
	Hồ sơ quyết toán
	Bản vẽ hoàn công
	Hồ sơ dự toán
	Bản vẽ thiết kế
	Bản vẽ hiện trạng
	Các hợp đồng thi công
	Các biên bản nghiệm thu từng phần

	 Dây chuyền máy móc, thiết bị:
	Hợp đồng kinh tế mua bán
	Biên bản thanh lý hợp đồng
	Biên bản bàn giao, nghiệm thu
	Bản vẽ kỹ thuật
	Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết
	Catalogue….

	 Phương tiện vận chuyển:
- Đối với xe:
	Giấy chứng nhận đăng ký xe
	Giấy chứng nhận  bảo hiểm xe cơ giới
	Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện 

cơ giới đường bộ
- Đối với tàu:
	Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
	Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa
	Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa
	Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa
	Giấy chứng nhận cấp tàu
	Giấy chứng nhận mạn khô quốc tế
	Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm do dầu gây ra
	Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển



	 Tài sản nhập khẩu:
- Hợp đồng thương mại
- INVOICE               
- PACKINGLIST
- Tờ khai hải quan
- Giấy chứng nhận xuất xứ
- Giấy giám định chất lượng
- Hoá đơn mua bán kê khai chi tiết…
	 Đối với số liệu tài chính:
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán:
	Bảng cân đối kế toán 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp 

và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
	Bảng kết quả hoạt động kinh doanh 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị 

doanh nghiệp và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
	Bảng lưu chuyển tiền tệ 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp 

và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
	Bảng cân đối tài khoản 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp 

và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
- Các tài liệu liên quan:
	Phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối thiểu 

3 năm. Chi tiết về kế họach sản xuất như sản lượng của từng mặt hàng, chi 
tiết tất cả các chi phí liên quan để tính ra giá thành từng sản phẩm mà doanh 
nghiệp sản xuất (nếu có)

	Chi tiết các kế hoạch đầu tư như: xây dựng nhà máy sản xuất mới (cung cấp 
toàn bộ dự án xây dựng, đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, tiến 
độ thực hiện dự án…), dự án mở rộng thị trường (nêu cụ thể thị trường dự tính 
mở rộng, kế hoạch mở rộng cụ thể như thế nào, tiến độ thực hiện ra sao…) 
và các kế hoạch đầu tư khác (nếu có).

	Chi phí marketing, chi phí quảng cáo tiếp thị, chi phí xây dựng và quảng bá 
thương hiệu trong thời gian qua (theo từng năm).

	Các thông tin về doanh nghiệp như: nhãn hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến 
lược marketing (gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân 
phối và chiến lược khuyến mãi) trong thời tới...

	Các bằng khen, giấy khen, danh hiệu… liên quan đến sản phẩm đã đạt được 
trong thời gian qua.

	Giấy chứng nhận nhãn hiệu của từng loại sản phẩm (Vd: Chứng nhận 
hàng Việt Nam chất lượng cao…..).

- Các bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ các tài khoản và các tài liệu chứng từ đối chiếu 
số dư các tài khoản tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, cụ thể:
	Tiền mặt: Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt.
	Tiền gửi ngân hàng: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và thư xác nhận số dư của 

ngân hàng (hoặc sổ phụ).



	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu 
số dư.

	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số 
dư.

	Các khoản phải thu: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số dư.
	Các khoản phải trả: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số dư.
	Hàng tồn kho: Biên bản kiểm kê hàng tồn kho. Trong đó phân loại rõ những tài không 

cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý.
	Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và thư xác nhận số 

dư của ngân hàng.
	Chi phí XDCB dở dang: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ.
	Các khoản ký quỹ ký cược dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu.
	Tài sản cố định: Biên bản kiểm kê TSCĐ, trong đó phân loại rõ những tài sản thuê mượn, 

nhận vốn góp liên doanh liên kết, tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý và tài 
sản đang dùng.

	Danh mục tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
	Đối với các khoản công nợ không có khả năng thu hồi (nếu có): Bảng kê chi tiết những 

khoản công nợ không có khả năng thu hồi có giải thích rõ nguyên nhân vì sao không có 
khả năng thu hồi và các tài liệu chứng minh.

	Đối với những khoản công nợ không có khả năng chi trả (nếu có): Bảng kê chi tiết 
những khoản công nợ không có khả năng chi trả có nêu rõ nguyên nhân và các tài 
liệu chứng minh

B.   NGUYÊN CỨU HỒ SƠ TÀI SẢN

C. LẬP KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH GIÁ

D. LẬP KẾ HOẠCH KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG TÀI SẢN

E. LẬP DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ

F. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

G. PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ CHÍNH THỨC

Bước 1: Gửi thư thẩm định
Gửi khách hàng 02 bộ chứng thư (báo cáo thẩm định giá) như đã ký trong hợp đồng, Công ty giữ 
lại 01 bản để lưu.
Bước 2: Phát hành hóa đơn
Bước 3: Thanh lý hợp đồng
Khách hàng Thanh toán số tiền theo HĐ TĐG đã ký và theo hóa đơn đã phát hành.
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