
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Văn Quan, ngày      tháng 02 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hôị đồng Định giá tài sản vụ cháy rừng tại thôn Phai Làng 

và thôn Còn Chuông xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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

đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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; 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; 

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 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; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hôị đồng Định giá tài sản vụ cháy rừng tại thôn Phai 

Làng và thôn Còn Chuông xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, gồm 

các thành phần như sau: 

1. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện là Chủ tịch Hội đồng; 

2. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện là thành viên; 

3. Một chuyên viên phụ trách lĩnh vực công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện là thành viên thường trực Hội đồng; 

4. Một chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện là 

thành viên; 

5. Một cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Quan tham gia là thành viên.  

Điều 2. Trách nhiệm của Hội đồng: 

1. Hôị đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Văn Quan có trách 

nhiệm định giá tài sản bị thiệt hại theo đúng quy định tại Nghị định số 

30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ và Thông tư số 43/2018/TT-BTC 

ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. 
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2. Hôị đồng Định giá tài sản, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hôị đồng 

Định giá tài sản có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 

Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ. 

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện thanh toán các khoản chi 

phí (nếu có) phục vụ công tác định giá cho Hội đồng theo quy định, nội dung chi 

theo Điều 6 Thông tư số 43/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. 

3. Chủ tịch Hội đồng Định giá tài sản sử dụng con dấu của Phòng Tài chính 

- Kế hoạch huyện để giải quyết công việc khi thực hiện nhiệm vụ. 

4. Hôị đồng định giá vụ cháy rừng tại thôn Phai Làng và thôn Còn Chuông 

xã Tràng Phái, huyện Văn Quan tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính 

- Kế hoạch huyện; Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3 (TH);                                                                                              

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT. 
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