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   Hoà Bình, ngày           tháng 11 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: - Các Sở, Ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

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

10090/VPUBND-KTTH ngày 23/11/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc thực hiện Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

Căn cứ Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về việc quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP 

ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 

Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 

02/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thười triển khai Thông tư số 

65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đến các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vị quản lý biết để thực hiện. 

Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 được đăng tải trên cổng thông tin điện 

tử của Sở Tài chính, tại địa chỉ: http://sotaichinh.hoabinh.gov.vn. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để được 

hướng dẫn kịp thời. 

Sở Tài chính đề nghị Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

quan tâm tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhân:    
- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- 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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