
UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH  
 

Số:           /STC-QLG&CS 
V/v xin ý kiến vào dự thảo: Tờ trình; 

Quyết định của UBND tỉnh về việc 

ban hành quy chế quản lý, vận hành 

cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình (lần 2). 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hoà Bình, ngày          tháng 11 năm 2022 

Kính gửi:  

 - Các Sở: Công thương; Giao thông vận tải; Y 

tế; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Xây 

dựng; Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; 

 - Các phòng thuộc Sở: Tin học và Thống kê; 

Quản lý ngân sách; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

10163/VPUBND-KTTH ngày 24/11/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế 

quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Luật ngân sách nhà nước số 

83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/ 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/ 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ  các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 

28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/ 2013 

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

Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/ 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều 
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của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị 

định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của Luật Giá; Thông tư số 142/2015/TT -BTC ngày 

04/9/2015 Quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; Thông tư số 93/2021/TT 

-BTC ngày 01/11/2021 quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; 

Căn cứ Quyết định Quyết định 07/2019/QĐ-UBND ngày 04/03/2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình quy định về quản lý nhà nước về giá trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình; 

Để cơ sở dữ liệu về giá trên địa tỉnh Hòa Bình đi vào vận hành chính thức, 

cần sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây 

dựng, cập nhật số liệu, khai thác thông tin cơ sở dữ liệu giá tại địa phương phục 

vụ cho công tác báo cáo quản lý nhà nước về giá, điều tiết giá, công khai giá của 

tỉnh là địa chỉ tham khảo giá cho các tổ chức cá nhân và người dân. 

Sở Tài chính dự thảo: Tờ trình; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc ban hành quy chế quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá trên địa tỉnh Hòa 

Bình gửi các cơ quan, đơn vị: Công thương, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục 

và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, 

Xây dựng; Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề nghị có ý 

kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Tờ trình; Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Tài chính trước ngày 

10/12/2022. 

Đề nghị các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan 

tâm, phối hợp thực hiện./. 

(Toàn văn dự thảo: Tờ trình; Quyết định được đăng tải trên địa chỉ 

http://sotaichinh.hoabinh.gov.vn và gửi kèm theo công văn này). 

  
Nơi nhận:                                                                

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng TC-KH các huyện, TP; 

- Phòng QLG&CS; 

- Lưu: VT, (H). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Hoàng Văn Lộc 
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