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THÔNG BÁO 

Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu,  

khí gas hóa lỏng LPG thành phẩm của các tổ chức,  

đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở 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 1123/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 cảu Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt 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; Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 cảu Ủy 

ban nhân dân 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); 

Căn cứ Thông báo số 42/TB-STC ngày 17/6/2022 của Sở Tài chính 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; Công văn số 

2262/STC-QLG&CS ngày 29/7/2022 của Sở Tài chính về việc thực hiện đăng ký 

giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh (lần 1); Thông báo số 75/TB-STC ngày 

25/8/2022 của Sở Tài chính 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. 

Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu, 

khí gas hóa lỏng LPG thành phẩm của 02 tổ chức, đơn vị kinh doanh xăng, dầu, 

khí gas hóa lỏng LPG thành phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau: 

  

STT Tổ chức, đơn vị kinh doanh 
Văn bản đăng ký 

giá, kê khai giá 

1 Công ty CP xăng dầu dầu khí Ninh Bình 
Số: 84/QĐ-DKND 

ngày 13/02/2023 

2 Công ty TNHH Thiên An Hòa Bình 
Số: 02/2023/TAHB 

Ngày 11/02/2023 

 



Căn cứ hồ sơ kê khai do biến động giá mặt hàng xăng, dầu, khí gas hóa lỏng 

LPG thành phẩm của các tổ chức, đơn vị ở trên, theo đó mức giá mặt hàng xăng,  

dầu, khí gas hóa lỏng LPG thành phẩm của 02 tổ chức, đơn vị là giá đăng ký giá, 

kê khai giá tại Sở Tài chính. 

 (Có phụ biểu chi tiết đính kèm). 

Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan được 

biết./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, 

  Công thương; Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (Sở Thông tin 

và Truyền thông); 

- Phòng TC-KH các huyện, thành phố; 

- Các Công ty, DN theo phụ lục đính kèm; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng THTK (đăng tải thông tin); 

- Phòng QLG&CS; 

- Lưu: VT, (H). 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Hoàng Văn Lộc 
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