
   UBND TỈNH AN GIANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       SỞ TÀI CHÍNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

    Số : 195 /STC-GCS         An Giang, ngày 25  tháng 01 năm 2021 
V/v triển khai theo dõi diễn biến giá 

cả thị trường và thực hiện việc niêm yết 

    giá trên địa bàn tỉnh An Giang.  

 

Kính gửi:  

   - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

   - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc tăng 

cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021; Căn cứ Chỉ thị số 64/CT-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh An Giang 

về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, kiểm soát và bình ổn 

giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Sở Tài chính hướng dẫn triển 

khai việc thực hiện theo dõi diễn biến giá cả thị trường và việc thực hiện niêm yết giá 

hàng hóa, dịch vụ như sau: 

1. Về việc theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường nhất là các mặt hàng, 

dịch vụ thiết yếu, hàng thuộc diện bình ổn giá: 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trên địa bàn 

tỉnh trong những ngày trước, trong và sau Tết, đặc biệt đối với những hàng hóa, 

dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết, kịp thời có những thông tin phản 

ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo tham mưu UBND tỉnh có chỉ đạo kịp thời 

các biện pháp bình ổn giá theo quy định. 

- Các đơn vị đang làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm soát chặt chẽ các mức giá kê 

khai, kiên quyết ngừng không tiếp nhận các hồ sơ kê khai tăng giá bất hợp lý làm ảnh 

hưởng đến đến mặt bằng giá chung trên thị trường; Kiểm soát chặt chẽ giá bán các hàng 

hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân 

sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công; hàng hóa, dịch vụ 

được trợ cước, trợ giá thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Đối với công tác quản lý giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh An Giang 

tiếp tục triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 720/KH-STC ngày 04/6/2019 của Sở 

Tài chính về việc kiểm tra việc chấp hành thu giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

 2. Về việc thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán theo giá niêm yết: 

Tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa ,dịch vụ trên địa bàn 

tỉnh An Giang phải thực hiện nghiêm chỉnh  các nội dung sau: 

a) Thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo đúng danh mục hàng hóa đã ban hành 

kèm theo Thông báo số 723/TB-UBND ngày 09/11/2018; Thông báo số 21/TB-UBND 
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ngày 20/01/2015;  297/TB-UBND ngày 03/7/2015 và Thông báo số 312/TB-UBND ngày 

02/6/2020 của UBND tỉnh An Giang.  

b) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ ban 

hành theo quy định tại Điều 21 Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 

của UBND tỉnh An Giang; bằng các hình thức như niêm yết giá trên từng sản phẩm, 

trên bảng hoặc trên giấy tại cửa hàng, nơi giao dịch mua bán hàng hóa và cung ứng 

dịch vụ…Việc niêm yết giá phải rõ ràng, không bị che khuất, đảm bảo khách hàng dễ 

nhìn thấy, để nơi thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, của cơ quan 

quản lý nhà nước, không gây nhầm lẫn cho khách hàng, đảm bảo đúng định lượng và 

chất lượng hàng hóa dịch vụ theo giá niêm yết (ghi rõ loại hàng hóa, dịch vụ, quy 

cách phẩm chất, đơn vị tính, ...), đồng tiền niêm yết giá là Đồng Việt Nam (trừ 

trường hợp có quy định khác), giá niêm yết là giá hàng hóa đã bao gồm các loại thuế, 

phí và lệ phí (nếu có). Trong đó chú ý: 

- Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 

định và mua bán đúng giá đã niêm yết. 

- Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục Nhà nước định giá thì niêm 

yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và kê khai.  

Nếu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thực 

hiện việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán không đúng giá niêm yết sẽ bị 

xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của 

Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa 

đơn; Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phản ánh kịp thời về Sở Tài chính 

(Phòng Quản lý Giá và Công sản, số điện thoại 02963.852660 hoặc 02963.857103) để 

được hướng dẫn kịp thời. 

Trên đây là hướng dẫn việc triển khai việc thực hiện theo dõi diễn biến giá cả 

thị trường và việc thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh An 

Giang ./. 

  

Nơi nhận:             KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;              PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo);                   

- Cục QLTT;                   

- Sở Thông tin & Truyền thông;    phối 

  Báo An Giang, Đài PTTH AG;     hợp           (đã ký) 

- Phòng: TCKH, KT cấp huyện;  thực hiện 

- Ban Giám đốc, phòng TTr; 

- Lưu VT, G-CS.                                        
               Nguyễn Điền Tân 
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