
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI-XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SGTVTXD-QLVT Lào Cai, ngày     tháng 4 năm 2022 

V/v thực hiện kê khai giá và phòng chống 
buôn lậu, gian lận thương mại. 

 

 

Kính gửi:  

- Thanh tra Sở; 

- Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

 Thực hiện Văn bản số 3011/BGTVT-VT ngày 29/03/2022 của Bộ 

GTVT; số 3713/BGTVT-VT ngày 15/04/2022 của Bộ GTVT; số 
2040/TCĐBVB-VT ngày 13/04/2022 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về 
việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ và Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 24/3/2022 của Văn phòng 
Chính phủ;  

Để góp phần đảm bảo ổn định mặt bằng giá thị trường, tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và chủ động phòng chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng yêu 
cầu các đơn vị, phòng chuyên môn, Thanh tra Sở (như kính gửi) triển khai thực 

hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  

- Rà soát giá dịch vụ vận tải đường bộ của doanh nghiệp để phù hợp với 
biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu trong các yếu tố 

hình thành giá. Các đơn vị điều chỉnh tăng hoặc giảm so với mức giá đã thực 
hiện kê khai liền kề trước đó trên 5%, khẩn trương thực hiện kê khai giá theo 
quy định. Trường hợp đơn vị thực hiện kê khai giá thực hiện điều chỉnh tăng 

hoặc giảm so với mức giá đã thực hiện kê khai liền kề trước đó trong phạm vi 
5%, đơn vị không phải thực hiện kê khai lại, nhưng phải gửi thông báo bằng 

văn bản về mức giá điều chỉnh cho cơ quan tiếp nhận văn bản kê khai giá trước 
khi áp dụng giá mới; 

- Nghiêm túc thực hiện kê khai giá, niêm yết công khai và thu giá cước 
theo giá đã kê khai, không tăng giá cước trong các dịp nghỉ lễ, tết, cuối tuần; 

- Tuyệt đối không vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng 
không có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, không có hóa đơn chứng từ theo quy 

định; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ lái, phụ xe; chủ động phát 
hiện, tố giác các vụ việc vi phạm về vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận 

thương mại; 
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2. Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái 

- Tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải trong công tác kê 
khai, niêm yết giá cước vận tải, cũng như công tác phòng chống buôn lậu gian 

lận, thương mại và hàng giả; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tiếp nhận hồ sơ 

kê khai giá cước của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải. 

3. Thanh tra Sở 

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá, thu vé đúng giá niêm 
yết của các doanh nghiệp vận tải; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất 
hợp lý, thu cao hơn mức giá kê khai, niêm yết; 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xây dựng và 
triển khai kế hoạch chuyên đề về đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh 

hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trong hoạt động vận tải; 

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban chỉ đạo 389 của tỉnh và các cơ 
quan chức năng có liên quan kiểm soát chặt chẽ tại các đầu mối giao thông (bến 

xe, nhà ga, cửa khẩu…) và các trạm kiểm tra tải trọng phương tiện. 

Căn cứ nội dung trên, phòng chuyên môn, Thanh tra Sở và các đơn vị 

vận tải nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Giao thông vận tải; 
- Tổng cục ĐBVN;               (Báo cáo)      
- Giám đốc Sở; 
- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 
- Sở Tài chính (P/hợp); 
- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Hiện 
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