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CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(DAKRUCO) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Buôn Ma Thuột, ngày      tháng      năm  

THÔNG BÁO 
V/v Mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản 

 

Căn cứ Điều 4 Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022 của Hội đồng 

quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk; 

Căn cứ Điều 3 Quyết định số 321/QĐ-CT ngày 16/08/2022 của Công ty Cổ 

phần Cao su Đắk Lắk V/vthành lập hội đồng thanh lý tài sản là vườn cây cao su 

để trồng tái canh. 

Dakruco Thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm 

định giá tài sản có trụ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia chào giá phí cung 

cấp dịch dịch vụ thẩm định giá tài sản với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản cần thẩm định giá 

a) Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (viết tắt là Dakruco) 

b) Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Thành phố BMT, 

Tỉnh Đắk Lắk. 

c) Điện thoại: 0262.3865 015; Fax: 0262.3865 041 

d) Mã số thuế: 6000 175 829 

e) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 6000 175 

829, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 01/10/2018 do Phòng đăng ký KD của Sở 

KH và ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp 

2. Tên tài sản và số lượng tài sản cần thẩm định giá 

a) Tên tài sản: 

Tài sản là cây cao su trồng năm 1991: 150,42 ha; cao su trồng năm 1993: 

81,00 ha; cao su trồng năm 2002: 23,37ha tại Chi Nhánh Nông trường Cư Mgar 

trực thuộc Công ty CP cao su Đắk Lắk (vườn cây trồng trên địa bàn Huyện 

CưMgar, tỉnh Đắk Lắk). 

b) Số lượng tài sản: 

Tổng số lượng tài sản thẩm định giá là 98.705 cây cao su, trong đó: 

- Cây loại A:                                                                 1.791 cây 

- Cây loại B:                                                                 9.502 cây 

- Cây loại C:                                                               21.322 cây 

- Cây loại D:                                                               60.969 cây 

- Cây loại K:                                                                 5.121 cây 

3. Tiêu chí lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản 
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a) Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết đảm 

bảo cho việc thẩm định giá các loại tài sản. 

b) Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá 

và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản; 

c) Có thời gian tối thiểu 03 năm; Là tổ chức thẩm định giá được thành lập 

theo đúng quy định của pháp luật, có giấy chứng nhận hành nghề thẩm định giá 

do Bộ Tài chính cấp; 

d) Có số lượng thẩm định viên tối thiểu 03 người; 

e) Giá phí dịch vụ thẩm định giá trọn gói, có thời hạn thẩm định phù hợp 

và cạnh tranh nhất. 

f) Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm 

về giá trị thẩm định. 

4. Hồ sơ tham gia đăng ký thẩm định giá 

a) Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, chứng chỉ hành nghề thẩm định giá viên...). 

b) Bản mô tả năng lực kinh nghiệm. 

c) Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói. 

d) Các văn bản pháp lý có liên quan. 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá 

a) Thời gian nộp hồ sơ: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày phát hành Thông 

báo này (nhận hồ sơ trong giờ hành chính). 

b) Địa điểm nộp hồ sơ: 

Các Quý Công ty thẩm định giá quan tâm, đề nghị cung cấp bản thư báo 

giá, hồ sơ năng lực và thời gian thực hiện cho dịch vụ thẩm định giá nêu trên. Bản 

báo giá gửi trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Cao su Đắk 

Lắk, Số 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Thành phố BMT, Tỉnh Đắk Lắk. 

c) Chi tiết liên hệ: Ông Lê Thanh Bình - Phó Phòng TCKT Công ty Cổ 

phần Cao su Đắk Lắk, số điện thoại: 916 817 178. 

Dakruco Thông báo để các Tổ chức thẩm định giá biết và đăng ký. 

Trân trọng! 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                           
- Các tổ chức thẩm định giá 

  trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

- Ban TGĐ; Ban KS; 

- P TCKT; P Kỹ thuật; 

- Đăng tải Website Cty; 

- Lưu VT.                                                                

Bùi Quang Ninh 
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