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Quy trình thực hiện Hợp đồng thẩm định giá Mã số: PR140 -01

1. Mục đích, phạm vi áp dụng:

- Đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ trình tự , thủ tục thực hiện hợp đồng thẩm định giá và

hợp đồng tư vấn tại Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam.

- Áp dụng đối với các hoạt động:

 Thẩm định giá tài sản là bất động sản;

 Thẩm định giá tài sản là động sản;

 Xác định giá trị doanh nghiệp;

 Tư vấn tài chính và tư vấn dự án;

 Các hoạt động khác…

2. Tài liệu liên quan:

- Quy định về bảo mật thông tin và các văn bản liên quan khác.

3. Định nghĩa và các từ viết tắt:

- Bộ phận HC: Bộ phận Hành chính

- TGĐ: Tổng giám đốc

- GĐTD: Giám đốc thẩm định

- PNV: Phòng nghiệp vụ
- Bộ phận KT: Bộ phận kế toán

4. Nội dung:

* Các nguyên tắc chung:

- Bộ phận HC có trách nhiệm trong việc tiếp nhận, phân phối v à quản lý công văn yêu cầu thẩm
định giá và Chứng thư thẩm định giá, báo cáo tư vấn trả cho khách hàng.

- Mọi công văn đến và Hồ sơ trả cho khách hàng đều phải qua Bộ phận HC.

- PNV có trách nhiệm trong việc xử lý hồ sơ đạt chất lượng, đảm bảo thời gian và lưu trữ hồ sơ.
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Quy trình thực hiện Hợp đồng thẩm định giá Mã số: PR140 -01

Tiếp nhận công văn, tài liệu

4.1. Quy trình thẩm định giá.
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ

Trách nhiệm Tiến trình Tài liệu/Biểu
mẫu

- Bộ phận HC Tiếp nhận công văn, tài liệu 4.1.1

- Bộ phận HC Chuyển TGĐ phê duyệt 4.1.2

- TGĐ Chuyển GĐTD phụ trách
4.1.3

- GĐTD Xem xét và chuyển PNV 4.1.4

- PNV

- Khảo sát, thu thập, phân tích thông tin
- Lập BC, chứng thư 4.1.5

- GĐTD Duyệt BC, chứng thư lần 1
4.1.6

- TGĐ
Duyệt BC, chứng thư lần 2

4.1.7

- PNV Phát hành Cthư, báo cáo lưu trữ hồ sơ 4.1.8

- Bộ phận HC - Thanh lý hợp đồng
- Trình lãnh đạo ký 4.1.9

- PKT Viết hóa đơn, thu tiền khách hàng 4.1.10
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Quy trình thực hiện Hợp đồng thẩm định giá Mã số: PR140 -01

4.1.1 Tiếp nhận Công văn, tài liệu

- Bộ phận HC tiếp nhận công văn của khách hàng yêu cầu thẩm định giá.

- Phân loại và vào sổ Công văn đến.

- Trường hợp không có công văn y êu cầu (thường là các công việc về tư vấn) thì thành viên tiếp

nhận hợp đồng cần thông báo cho bộ phận HC để bộ phận HC phân loại v à vào sổ Công văn

đến

4.1.2 Trình Tổng Giám đốc phê duyệt

- Ghi nhật ký, ghi số Hợp đồng

- Trình Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc bộ phận khi được Tổng Giám đốc uỷ quyền) ph ê duyệt
xử lý hồ sơ.

4.1.3 Chuyển GĐTĐ
- Xem xét hồ sơ
- Phê duyệt sơ bộ hồ sơ (có xác nhận bằng chữ ký)

- Giao hồ sơ GĐTD

4.1.4 GĐTD xem xét và chuyển PNV

- Tiếp nhận hồ sơ
- Xem xét hồ sơ
- Giao hồ sơ cho phòng nghiệp vụ

4.1.5 PNV thu thập thông tin, phân tích, lập báo cáo và chứng thư
- Trưởng/phó PNV:

+ Xem xét hồ sơ, Cử Cán bộ thực hiện thẩm định giá (Tổ tr ưởng và các thành viên)

+ Xem xét dự thảo hợp đồng do Cán bộ thực hiện thẩm định giá tr ình

+ Trình ban giám đốc phê duyệt Hợp đồng

+ Kiểm tra, đôn đốc Cán bộ thực hiện thẩm định g iá

+ Duyệt báo cáo, chứng thư sơ bộ
- Chuyên viên thẩm định giá

+ Xác định tổng quát về TSTĐG

+ Lập kế hoạch thẩm định giá

+ Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin

+ Phân tích thông tin

+ Xác định giá trị thẩm định giá
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Quy trình thực hiện Hợp đồng thẩm định giá Mã số: PR140 -01
+ Lập báo cáo, chứng thư, hợp đồng

+ Chuyển báo cáo cho người phụ trách hồ sơ

+ Chuyển báo cáo cho Phó Tổng giám đốc phụ trách (sau khi ng ười phụ trách ký báo cáo)

+ Giải trình các thắc mắc do lãnh đạo, khách hàng đưa ra

4.1.6: GĐTD duyệt báo cáo, chứng thư, hợp đồng lần 1

- Xem xét hồ sơ: báo cáo, chứng thư, hợp đồng

- Duyệt báo cáo, chứng thư, hợp đồng

- Kết luận

4.1.7: TGĐ duyệt BC, chứng thư, hợp đồng lần 2

- Xem xét hồ sơ: báo cáo, chứng thư, hợp đồng

- Duyệt báo cáo, chứng thư

4.1.8: PNV Phát hành chứng thư, lưu trữ hồ sơ
- Sau khi Tổng giám đốc xem xét hồ sơ: Báo cáo, chứng thư, hợp đồng; duyệt báo cáo, chứng

thư xong Cán bộ thực hiện thẩm định giá giá chỉnh sửa v à in báo cáo, chứng thư chính thức.

- Chuyển hồ sơ bộ phận KT soạn thảo thanh lý hợp đồng

- Lưu trữ hồ sơ bao gồm: Báo giá, các nguồn thông tin, biên bản thẩm định, ảnh, báo cáo thẩm
định giá,…

4.1.9: Bộ phận HC: Thanh lý Hợp đồng và trình ký

- Sau khi nhận được Chứng thư của PNV chuyển sang, Bộ phận kê toán tiến hành lập thanh lý

Hợp đồng và chuyển trình Ban Giám đốc ký.

- Chuyển văn thư đóng dấu

4.1.10: Bộ phận KT

- Viết hóa đơn, thu tiền khách hàng.

- Gửi trả kết quả cho khách hàng.
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