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THÔNG BÁO 

Bổ sung danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh 

 hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện đăng 

 ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 
 
 

 

 

 

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật giá; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật giá; 

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-

BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

Căn cứ Công văn số 12398/BTC-QLG ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính 

về việc kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên Cổng thông tin dịch vụ công trực 

tuyến của Bộ Tài chính;  

Căn cứ Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân 

dan tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (lần 1). 



Để đảm bảo các quy định của nhà nước về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình. Sở Tài chính thông báo bổ sung danh sách các tổ chức, đơn vị phải thực 

hiện đăng ký giá, kê khai giá với Sở Tài chính (có phụ biểu danh sách đính 

kèm), cụ thể như sau:  

1. Tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục 

phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo biểu mẫu sau: Đăng ký giá theo 

Biểu mẫu phụ lục số 01 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Kê khai giá theo Biểu mẫu số phụ lục số 4 

Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính và gửi về Sở Tài chính theo hình thức dịch vụ công trước ngày 

15/9/2022. 

2 Trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá 

đối với mặt hàng cụ thể thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn 

giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá bắt đầu từ ngày 

cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đăng ký giá có hiệu lực và 

trước khi định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ bằng việc lập Biểu mẫu phụ 

lục số 01 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính đăng ký giá gửi về Sở Tài chính và sở quản lý ngành. 

3. Các Tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh 

mục phải thực hiện kê khai giá khi điều chỉnh tăng, giảm giá hàng hóa, dịch vụ 

trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó thì có gửi thông 

báo mức giá theo Biểu mẫu phụ lục số 5 Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 

11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trường hợp cộng dồn các 

lần điều chỉnh tăng, giảm giá liên tục theo hình thức gửi thông báo giá trên mà 

vượt mức 5% so với mức giá kê khai liền kề trước đó thì tổ chức, đơn vị phải 

thực hiện kê khai giá theo biểu mẫu tại khoản 1 Thông báo này gửi về Sở Tài 

chính. 

4. Không áp dụng mức kê khai hàng hóa, dịch vụ trước ngày thực hiện kê 

khai giá theo quy định. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện kê 

khai giá, niêm yết giá theo quy định sẽ bị xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá theo 

quy định của pháp luật. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác đăng ký giá, kê khai giá 

theo nội dung Thông báo này và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản 

lý giá. 

(Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính hòa 

Bình, số điện thoại:  02183.852.106, 02183.894.034  hoặc liên hệ trực tiếp với 



Sở Tài chính theo địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, TP Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình). 

Sở Tài chính thông báo tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ có tên trong danh sách trên biết để triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Các tổ chức, đơn vị kê khai giá; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở: Giao thông vận tải, 

Công thương, Văn hóa, Y tế 

NN&PTNT, Xây dựng, KHĐT,  

Xây dựng (P/h); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng Tin học Thống kê; 

- Website Sở Tài chính; 

- Phòng QLG&CS; 

- Lưu: VT, (H). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Hoàng Văn Lộc 
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