
UBND TỈNH AN GIANG 
SỎ TÀI CH ÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

Số: ^  /TB-STC An Giang, ngày /í ổ tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO 
về việc kê khai giá mặt hàng thép xây dựng 

của tố chức, cá nhân kê khai íỊÌá tại sỏ ’ Tài chính

Căn cứ Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của ủ y  ban nhân 
dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn 
tỉnh An Giang;

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 20/1/2015 của ủ y  ban nhân 
dân tỉnh An Giang về việc phân cấp thấm quyền thông báo danh sách thực hiện 
đăng ký giá, kê khai giá; tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá và văn bản kê khai giá trên 
địa bàn tỉnh An Giang và Thông báo số 105/TB-ƯBND ngày 24/3/2015 của ủ y  ban 
nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất 
kinh doanh hàng hóa thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính An Giang.

Ngày 15/01/2018, Sở Tài chính tiếp nhận Hồ sơ kê khai lại giá thép xây dựng 
của 01 tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Nam Bình.

Sở Tài chính thông báo mức giá thép xây dựng của 01 tổ chức, cá nhân kê khai 
giá tại Sở Tài chính.

(Theo phụ lục đính kèm)
>

Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết./.

Noi nhận:
- Cục Quản lý giá (BTC);
- ƯBND tỉnh (thay báo cáo);
- Sở Xây dựng;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP;
- Chi cục Quản lý thị trường;
- Báo AG, Đài PTTH An Giang;
- Ban Giám đốc, Thanh tra Tài chính;
- Cổng Thông tin điện tử Sờ Tài chính;
- Lưu: VP, P.GCS.
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Phụ lục

BẢNG GIÁ BÁN MẶT HÀNG THÉP XÂY DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH NAM BÌNH
KÊ KHAI GIÁ TẠI SỞ TÀI CHÍNH  

(Số 18/71, khóm Thói Hòa, phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, AG)

(Kèm theo Thông báo số 6 í  /TB-STC ngày ÀG /01/2018 của Sở Tài chính)
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Tên hàng hóa, dịch vụ
Quy cách, chất 

lưọìig
Đơn vị tính

Giá kê khai 
(bao gồm thuế 

VAT)
Ngày áp dụng

1 Thép Lá Băng kẽm cuộn đồng/kg 15.072
Mức giá này thực 

hiện từ ngày 
15/01/2018


