
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số 76/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2020 

THÔNG Tư 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tu' liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-
BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy 
đ ịnh về phưong pháp tính giá co sỏ ';  CO" chê h ình thành, quản lý ,  sử dụng 

Quỹ Bình on giá và điểu hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu; Thông tư sổ 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 
tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 11 
năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn 

đầu tư bồi tluròĩig, hỗ trọ' và tái định cu dự án thủy điện Son La 

Căn cứ Luật giá sỗ Ị Ỉ/2012/QHỊ3 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định sổ 09/20ì 9/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 
Chỉnh phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ CỊĩian hành chính nhà nước: 

Căn cứ Nghị định sổ 83/20 ỉ 4/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật giá về thảm định giá; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/20I7/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và co' câu tô chức cua Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Đầu tư; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tuễ sửa đổi, bo sung một sổ điều 
của Thông tư liên tịch sổ 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 
của Bộ Công Thương. Bộ Tài chỉnh quy định về phương pháp tính giả cơ sở; cơ 
chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ôn giá và điêu hành giá xăng dâu 
theo quy định tại Nghị định so 83/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chỉnh phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư sổ 38/2014/TT-BTC ngày 28 
thảng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dan một so điều của Nghị định sô 
89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi 
hành một sổ điều của Luật giá về thâm định giá; Thông tư sổ 138/20077TT-BTC 
ngày 29 tháng I ỉ năm 2007của Bộ Tài chính hướng dân quản lý, thanh toán, 
quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hô trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La. 
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Điều 1. lỉổ sung một số điều của Thông tir liên tịch số 39/2014/TTLT-
BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính 
quy đ ịnh về phirong pháp tính giá cơ sỏ"; co chế h ình thành, quản lý ,  sử 
dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị 
định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh 
doanh xăng dầu 

1. Bổ sung điểm e Khoản 1 Điều 5 như sau: 

"e) Các báo cáo kiểm toán chuyên đề về chi phí kinh doanh xăng dầu, chi 
phí dua xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí phôi trộn xăng E5, E10, 
báo cáo đột xuất và báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư 
này được gửi băng một trong các phương thức sau: 

- Gửi trực tiếp tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận; 

- Gửi qua dịch vụ bưu chính; 

- Gửi qua Fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ bcxangdau@mofỂROV• Vn (bàn 
scan)ế". 

2. Bổ sung điểm d Khoản 6 Điều 8 như sau: 

"d) Các báo cáo về Quỹ Bình ổn giá, sao kê về các giao dịch phát sinh 
liên quan đến tải khoản tiền gửi Quỹ Bình ốn giá của thương nhân đầu mối được 
gửi tới Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) và Bộ Công Thương (Vụ Thị trường 
trong nước) bằng một trong các phương thức sau: 

- Gửi trực tiếp tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận; 

- Gửi qua dịch vụ bưu chính; 

- Gửi qua Fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ bc xa nạd au (cù, m 0 í• go V Ễ -V n (bán 
scan).". 

Điều 2. Sủa đổi, bổ sung Thông tu số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 
3 năm 2014 của Bộ Tài chính huóng dẫn một số điều của Nghị định số 
89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 như sau: 

"3. Các báo cáo định kỳ và đột xuất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 
này được gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) bằng một trong các phương 
thức sau: 

- Gửi trực tiếp tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận; 

- Gửi qua dịch vụ bưu chính; 

- Gửi qua fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ baocaotdg@mof.gov.vn (bản 
scan). 

Doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thấm định giá, tô 
chức nghề nghiệp về thẩm định giá chịu trách nhiệm vê tính chính xác, trung 
thực của các báo cáo.". 



Điều 3. BỔ sung Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 
2007 của Bộ Tài chính hiróng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu 
tư bồi thường, hỗ trợ và tái định CU' Dự án thủy điện Son La 

Bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 vào khoản 2 mục VI như sau: 

" - Các báo cáo trên được gửi bằng một trong các phương thức sau: 

+ Gửi trực tiếp tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận; 

+ Gửi qua dịch vụ bưu chính; 

+ Gửi qua fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ vudautu@mof.gov.vn (bản 
scan).". 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2020./j|^ 

Nơi nhận: 
- Thù tirớiig Chính phủ, các Phó Thủ tướng 
Cliínli phủ; 
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Bộ Công Thương; 
- Các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối; 
- Các Doanh nghiệp thẩm định giá; 
- Các tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá; 
- Ngân hàng phát triển Việt Nam; 
- Kho bạc nhà nước; 
- IIĐND, UBND các tỉnh: Sơn La, Diện Biên, 
Lai Châu; 
- Tập đoàn điện lực Việt Nam; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; Website Chính phủ; 
- VVebsite Bộ Tài chính, Bộ Công Thương; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, QLG (420b)^ 
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