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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định danh mục hàng hoá, dịch vụ  
phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Pháp lệnh giá ngày 26/4/2002; 

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; 

Căn cứ Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá; 

Căn cứ Thông tư số 110/2004/TT-BTC ngày 18/11/2004 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 154/TTr-STC ngày 19 tháng 10 

năm 2007, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Quy định danh mục hàng hoá, dịch vụ phải niêm yết giá và bán đúng giá 

niêm yết, cụ thể như sau 
1. Giá thu mua: Thóc, ngô, chè tươi; 

2. Giá bán lẻ mặt hàng: Mắm các loại, muối, gạo, thịt gia súc, gia cầm, đường, sữa, 

bánh kẹo, rượu bia các loại, nước giải khát; 

3. Hàng điện tử, điện lạnh các loại; 

4. Giấy vở học sinh, vải may mặc các loại, quần áo may sẵn, mũ bảo hiểm, xe đạp, xe 

máy; 

5. Xi măng, gạch xây, sắt thép, vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, phân bón. 

6. Xăng dầu, ga khí đốt, bếp ga. 

7. Thuốc chữa bệnh cho người; gia súc, gia cầm; 

8. Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô. 

9. Các loại dịch vụ khác: Nhà nghỉ, kinh doanh vận tải, photocopy, cắt tóc, gội đầu... 

10. Những hàng hoá, dịch vụ khác chưa có trong danh mục này mà do tổ chức, cá 

nhân kinh doanh tự quyết định giá thì đều phải thực hiện niêm yết giá và tự chịu trách 

nhiệm về giá niêm yết đó. 

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng 
- Phạm vi áp dụng: Quyết định này được áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn toàn tỉnh Lào Cai. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện việc niêm yết giá  
Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải nghiêm túc thực hiện 



nguyên tắc: 

- Phải thực hiện niêm yết bảng giá công khai và niêm yết đúng giá bán các loại hàng 

hoá dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định giá hoặc do tổ 

chức, cá nhân quy định. 

- Niêm yết bảng giá tại những nơi thuận tiện, dễ nhìn bằng tiếng Việt (có thể kèm theo 

tiếng nước ngoài), đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, cơ quan, tổ chức giám sát 

được quá trình trao đổi lưu thông hàng hoá và sử dụng các dịch vụ. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện  
Căn cứ vào danh mục hàng hoá, dịch vụ phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, 

yêu cầu các ngành, các cấp có liên quan, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh chỉ đạo các 

đơn vị trực thuộc triển khai niêm yết giá đến các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn cụ thể: 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch, Chi cục thuế, Đội 

quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện niêm yết giá và mua, bán 

đúng giá niêm yết đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn 

huyện, thành phố quản lý. 

Các cơ quan ngôn luận trên địa bàn Lào Cai bao gồm: Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh Lào Cai, Báo Lào Cai có trách nhiệm tuyên truyền Quyết định này trên các phương tiện 

thông tin đại chúng đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 

Sở Tài chính với chức năng quản lý nhà nước về giá tại địa phương, chủ trì phối hợp 

với Sở Thương mại, Chi cục quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố, thường xuyên 

tổ chức kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và mua, bán đúng giá niêm yết của các tổ chức, 

cá nhân sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh. 

Điều 5. Xử lý vi phạm những quy định về niêm yết giá 
Tất cả những trường hợp vi phạm trong việc thực hiện niêm yết giá và mua, bán theo 

giá niêm yết phải được xử lý theo đúng quy định tại Nghị định 169/2004/NĐ-CP ngày 

22/9/2004 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá; 

Thông tư số 110/2004/TT-BTC ngày 18/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị 
định 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về việc xử phạt hành chính trong lĩnh 

vực giá. 

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./. 

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
Nguyễn Hữu Vạn 

 


