
UBND TỈNH AN GIANG 

       SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:   2765  /STC-TTr  

V/v xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý giá. 

 

    An Giang, ngày   05   tháng  11   năm 2020. 

Kính gửi:  

- Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về việc quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; 

Căn cứ Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ  về việc 

sửa đổi bổ sung  một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP; 

Căn cứ công văn số 12343/BTC-QLG ngày 07/10/2020 của Bộ Tài chính về 

việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động thẩm định giá; trong đó Bộ 

Tài chính đề nghị UBND xem xét, chỉ đạo việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 

những sai phạm trong lĩnh vực thẩm định giá theo đúng thẩm quyền quy định tại Nghị 

định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ và các quy định pháp luật có 

liên quan. 

Căn cứ Công văn số 5190/VPUBND-KTTH ngày 19/10/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động thẩm định 

giá, trong đó giao Sở Tài chính căn cứ nội dung hướng dẫn tại Công văn số 

12343/BTC-QLG kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các cơ quan có liên quan để thực 

hiện theo đúng quy định. 

 Để đảm bảo việc thực hiện xử lý vi phạm pháp luật đối với các vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giá (Kể cả hoạt động liên quan đến thẩm định giá) đúng quy định 

về thẩm quyền, Sở Tài chính hướng dẫn như sau: 

Căn cứ quy định Khoản 3 Điều 42 Nghị định 109/2013/NĐ-CP và Khoản 11 

Điều 11 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung Khoản 2, Khoản 6 và Khoản 

7 Điều 42 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý giá (Kể cả hoạt động liên quan đến thẩm định giá) như sau: 

1. Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá theo 

quy định của Nghị định 109/2013/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan; 

c) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quy định 

tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP . 

 



2.  Chánh Thanh tra Sở Tài chính có thẩm quyền: 

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng . 

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả về giá 

quy định tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP . 

3.  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền: 

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính quy 

định tại  Điều 13, Điều 16, Điều 17 Nghị định 109/2013/NĐ-CP và Khoản 3,4,5,6 

Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP. 

b) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 13, Điều 16, Điều 

17 Nghị định 109/2013/NĐ-CP; Khoản 3,4,5,6 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP 

và quy định của pháp luật có liên quan. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối 

với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 12 Nghị định 109/2013/NĐ-CP 

và Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP. 

Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

được biết về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá (Kể 

cả hoạt động liên quan đến thẩm định giá) như trên./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở; 

- Phòng QL Giá-Công sản; 

- Web:sotaichinh.angiang.gov.vn; 

- Lưu:VT, TTr.  

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                     (Đã ký) 

 

 

           Nguyễn Thị Ngọc Lan 
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