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

Số:  1 0 4  /2008/T T -B T C  :

Hà Nội, ngày. 13 tháng 11 năm 2008 

THÔNG T Ư

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 
năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá (sau đây 
gọi tắt là Nghị định số 170/2003/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
75/2008/NĐ-CP);

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP và 
Nghị định số 75/2008/NĐ-CP như sau:

A. QUY ĐỊNH CHUNG

Thông tư này hướng dẫn thực hiện bình ổn giá; quyên hạn, trách nhiệm 
của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, trình, thẩm định phương án giá, quyết 
định giá; hồ sơ phương án giá và nội dung phương án giá; hồ sơ và thủ tục hiệp 
thương giá; kiêm soát các yếu tố hình thành giá; đăng ký giá; kê khai giá hàng 
hóa, dịch vụ.

B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THẾ 

I.T H Ự C  HIỆN BÌNH ỔN GIÁ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

1.Danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá quy định tại 
khoản 2, Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP được quy định cụ thể tại Phụ lục 
số 1 a kèm theo Thông tư này và danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn 
giá thuộc thâm quyền quyết định của ủ y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) theo quy định 
tại điểm 3, khoản 2, Điều 1, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP.



2. Điều kiện áp dụng các biện pháp bình ổn giá

Khi giá thị trường trong nước của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục 
dưới đây và được cụ thế hoá tại Phụ lục số 1 a Thông tư này có biến động bất 
thường: tăng quá cao hoặc giảm quá thấp không hợp lý so với mức giá thị 
trường trong nước trước khi biến động theo quy định dưới đây trong các trưởng 
hợp xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, địch họa, khủng hoảng kinh tế; các tổ 
chức cá nhân lạm dụng vị thế độc quyền, liên kết độc quyền về giá, đâu cơ, 
găm hàng, biến động cung cầu hàng hóa, dịch vụ hoặc do các tin đồn bịa đặt 
loan tin thất thiệt không có căn cứ về việc tăng giá hoặc giảm giá ảnh hưởng 
đến phát triển kinh tế xã hội và đời sông cua nhân dân ở từng vùng, khu vực 
hay cả nước; cụ thê:

a) Xăng, dầu: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP 
ngày 6/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các hướng dẫn của Bộ 
Tài chính.

b) Xi măng, thép xây dựng: Trong thời gian tôi thiêu 15 ngày liên tục, 
giá bán lẻ trên thị trường tăng bình quân từ 15% trở lên so với giá thị trường 
trước khi có biến động.

c) Khí hoá lỏng: Trong thời gian tối thiếu 15 ngày liên tục, giá bán le 
trên thị trường tăng bình quân từ 20% trở lên so với giá thị trường trước khi có 
biến động.

d) Phân bón hóa học: Trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục, giá bán lẻ 
trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá thị trường trước khi có biến động.

e) Thuốc bảo vệ thực vật: Trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục. giá 
bán lẻ trên thị trường tăng từ 15% trở lên so với giá thị trường trước khi có hiên 
động.

f) Thuốc thú y: Trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục, giá bán lẻ tăng 
từ 15% trở lên so với giá thị trường trước khi có biên động.

g) Muối: Trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục, giá bán muối do 
diêm dân sản xuất bán cho các tồ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh (sau dây 
gọi tắt là doanh nghiệp) mua muối giảm ít nhất 20% so với giá trước khi có 
biến động.

h) Sữa: Trong thời gian tối thiếu 15 ngày liên tục, giá bán lẻ sữa tăng 
từ 20 % trở lên so với giá thị trường trước khi có biến động.

i) Đường ăn: Trong thời gian tối thiêu 15 ngày liên tục giá bán lẻ đường 
trắng và đường tinh luyện trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá thị 
trường trước khi có biến động

k) Thóc (lúa): Trong thời gian tối thiêu 15 ngày liên tục giá bán thóc trên 
thị trường của nông dân giảm ít nhất 15% so với giá thị trường trước khi có 
biên động.
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m) Thuốc phòng, chữa bệnh cho người (bao gồm các loại thuốc thuộc 
danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh theo 
quy định của Bộ Y tế): Trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục, giá bán lẻ 
trên thị trường tăng từ 15% trở lên so với giá thị trường trước khi có biên động.

n) Cước dịch vụ vận chuyên hành khách băng đường sắt loại ghế ngồi 
cứng: Trong thời gian tôi thiểu 15 ngày liên tục, tăng từ 20% trở lên so với giá 
quy định trước đó.

o) Một số loại thức ăn chăn nuôi gia súc (ngô, đậu tương, khô dầu đậu 
tương): Trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục giá bán tăng từ 20% trở lên so 
với giá thị trường trước khi có biên động.

p) Hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục bình on giá do Uy ban nhân dân câp 
tỉnh quy định thì Sở Tài chính tham mưu trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định cụ thế điều kiện áp dụng các biện pháp bình ôn giá phù hợp với tình hình 
thực tế tại địa phương.

3. Thấm quyền quyết định các biện pháp bình ổn giá

Khi giá hàng hoá, dịch vụ biến động bất thường theo quy định tại Khoản
2 Mục I Phân B Thông tư này thì cơ quan quản lý nhà nước về giá quyết định 
và công bô áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo thâm quyên.

3.1. Bộ Tài chính căn cứ tình hình thực tế lập báo cáo và trình Thủ tướng 
Chính phủ quyeest định công bô áp dụng một hay một sô biện pháp bình ổn giá 
theo quy định tại điểm 1, khoản 3, Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP, cụ thể 
như sau:

a) Các biện pháp đê điều chinh cung cầu hàng hóa.

b) Mua vào, bán ra hàng dự trữ quốc gia.

c) Kiếm soát hàng hóa tồn kho.

d) Các biện pháp tài chính, tiền tệ.

3.2. Bộ Tài chính căn cứ tình hình thực tế quyết định công bố áp dụng 
một hay một số biện pháp bình ổn giá theo quy định tại điếm 2, khoản 3, Điêu
1, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Quy định giá tối đa, tối thiểu, khung giá đối với hàng hóa, dịch vụ 
thuộc diện bình ổn giá làm căn cứ đê các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 
quyết định mức giá mua bán cụ thể.

b) Kiềm soát các yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc 
diện bình ổn giá để Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có liên quan phối hợp với úy  
ban nhân dân cấp tỉnh triển khai tổ chức thực hiện theo quy định tại điêu 22a, 
khoản 10, Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP và quy định tại mục V, phần B, 
Thông tư này.

1) Gạo tẻ thường: Trong thời gian tôi thiếu 15 ngày liên tục, giá bán lẻ
trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá thị trường trước khi có biên động.
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c) Đăng ký giá, kê khai giá: thực hiện theo quy định tại Điều 22b, khoản 
10, Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP và quy định tại mục VI và VII, phần 
B Thông tư này.

d) Cồng khai thông tin về giá theo quy định Điều 22c, khoản 10, Điều 1 
Nghị định số 75/2008/NĐ-CP.

đ) Các biện pháp về kinh tế, hành chính khác theo thẩm quyền gồm:

- Quyết định đình chỉ thực hiện các mức giá hàng hóa và dịch vụ do 
doanh nghiệp đã quyết định và yêu cầu thực hiện các mức giá trước khi có biên 
động bất thường.

- Phạt cảnh cáo, phạt tiền, thu phần chênh lệch giá tăng bất hợp lý vào 
Ngàn sách nhà nước hoặc đề nghị cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh thu hồi 
Giấy chửng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Quyết định tố chức các đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy 
đinh của Nhà nước về quản lý giá, bán hàng hóa dịch vụ theo đúng giá do cơ 
quan có thẩm quyền quy định; kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng hóa, dịch 
vụ theo giá niêm yết. Xử phạt các vi phạm hành chính trổng lĩnh vực giá theo 
quy định của pháp luật.

- Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí, giảm giá 
thành sản phẩm; các biện pháp hỗ trợ tài chính theo quy định của pháp luật.

3.3.Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và công bố áp dụng 
các biện pháp bình ổn giá theo quy định tại điểm 3, khoản 3, Điều 1, Nghị định 
số 75/2008/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Các biện pháp theo thẩm quyền đê điều hòa cung cầu hàng hóa, dịch
vụ;

b) Các biện pháp tài chính, tiền tệ;

c) Đăng ký giá, kê khai giá: thực hiện theo quy định tại Điêu 22b, khoản
10, Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP và quy định tại mục VI và VII, phẩn 
B Thông tư này.

d) Công khai thông tin về giá theo quy định tại Điều 22c, khoản 10, Điêu 
1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP.

đ) Các biện pháp về kinh tế, hành chính khác theo thẩm quyền bao gồm:

- Quyết định đinh chỉ thực hiện các mức giá hàng hóa và dịch vụ do 
doanh nghiệp đã quyết định và yêu cầu thực hiện các mức giả trước khi có biên 
động bất thường.

- Phạt cảnh cáo, phạt tiền, thu chênh lệch giá do tăng giá bất hợp lý vào 
ngân sách nhà nước hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đặng ký kinh doanh theo 
quy định của pháp luật.

- Quyết định tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy 
định của nhà nước về quản lý giá, bán hàng hóa, dịch vụ theo đúng giá do cơ
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-Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chổng làng phí, giảm giá 
thành sản phẩm.

4.Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giá trong việc thực 
hiện bình ổn giá

4.1. Đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ôn giá thuộc thẩm quyền 
quyết định và công bố thi hành các biện pháp bình ổn giá của Thủ tướng Chính 
phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) có trách 
nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời kiến nghị Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá 
theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính 
phủ quyết định và công bô áp dụng các biện pháp bình ổn giá thực hiện ở từng 
vùng, khu vực hoặc trên phạm vi cả nước.

b) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ 
điêu chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá phù hợp với diễn 
biến thực tê giá cả thị trường và yêu cầu quản lý đế áp dụng trổng từng thời kỳ.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tô chức thực hiện kiểm 
soát các yêu tô hình thành giá đôi với các mặt hàng quy định tại khoản 10 Điều
1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP và quy định tại mục V Thông tư này hoặc tham 
mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ 
hoặc Sở Tài chính cấp tỉnh kiếm soát các yếu tố hình thành giá đối với các 
doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn của địa phương.

d) Kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính tình hình tô chức thực hiện 
các biện pháp binh ổn giá và lập báo cáo để Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ 
tướng Chính phủ tình hình tô chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá.

4.2. Đôi với hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá thuộc thấm quyên 
quyết định và cổng bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá của Thủ tướng Chính 
phủ, của Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc của Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh, 
Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trổng tỉnh kịp 
thời kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và cổng bố áp 
dụng các biện pháp bình ổn giá theo thẩm quyền thực hiện tại địa phương.

b) Chủ trì phối họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trổng tỉnh thực 
hiện kiếm soát các yêu tô hình thành giá đôi với các mặt hàng thuộc thẩm 
quyền theo quy định tại khoản 10, Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP, quy 
định tại mục V Thông tư này và theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chinh; thực 
hiện kiêm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật vê giá và các quy định 
khác của pháp luật có liên quan như: kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng hóa

quan có th ẩ m  q u y ề  quy định; kiêm tra việc niêm yết giá và bán hàng hóa, dịch
vụ theo giá niêm yết. Xử phạt các vi phạm hành chính trổng lĩnh vực giá theo
quy định của pháp luật.



và dịch vụ theo giá niêm yết; việc đăng ký giá, kê khai giá, cổng khai thông tin 
vê giá đôi với loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai 
giá (theo thẩm quyền), phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm 
theo quy định của Pháp lệnh Giá và các quy định của pháp luật có liên quan; 
kiểm tra việc chấp hành các biện pháp bình ổn giá.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan: Quản lý thị 
trường, Cổng Thương, Thuế, Hải quan, công  an... kiếm tra, thanh tra và xử lý 
kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các hiện tượng độc 
quyền, liên minh độc quyền, cạnh tranh khổng đúng pháp luật về giá, lợi dụng 
chủ trương điều hành giá của Nhà nước, lợi dụng sự biến động của thị trưởng, 
tình hình thiên tai, dịch bệnh đê tăng giá, ép giá bất hợp lý.

d) Kịp thời báo cáo Bộ Tài chính, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình 
tô chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và cổng 
bo áp dụng trên địa bàn địa phương.

5.Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá có trách nhiệm thực hiện các biện pháp 
bình ổn giá do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của Nghị định số 75/2008/NĐ-CP 
và Thông tư này.

Khi cần thiết, theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải báo cáo: chi phí sản 
xuất và các yếu tố hình thành giá, giá thành, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc 
danh mục bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá.

II. QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
TRONG VIỆC LẬP, TRÌNH, THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN GIÁ,

QUYẾT ĐỊNH GIÁ

1.Quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với tài sản, 
hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Chính phủ:

1.1. Phương pháp xác định giá đất, khung giá các loại đất, phương pháp 
xác định khung giá cho thuê đất, mặt nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập 
phương án giá, trình Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của 
các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

1.2. Khung giá hoặc giá chuẩn nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đê bán hoặc 
cho thuê, khung giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng lập 
phương án giá, trình Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của 
các Bộ, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và ý kiến thấm định băng 
văn bán của Bộ Tài chính.

1.3. Nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng do Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thổn xây dựng trinh Chính phủ ban hành, sau khi có 
ý kiến bằng, văn bản của các Bộ có liên quan và úy  ban nhân dân cấp tỉnh,

6



2. Quyền hạn, trách nhiệm của các CO’ quan, đơn vị đối vói tài sản, 
hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Thủ tướng Chính 
phủ:

2.1. Khung giá cho thuê nhà ở công vụ do Bộ Xây dựng lập phương án 
giá, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của 
các Bộ, các ngành có liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Bộ Tài 
chính.

2.2. Biểu giá bán lẻ diện do Cục Điêu tiết điện lực lập phương án giá báo 
cáo Bộ Cổng Thương xem xét đê Bộ Cổng Thương trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt sau khi có ý kiến bang văn bản của các Bộ có liên quan và ý kiến 
thẩm định băng văn bản của Bộ Tài chính.

2.3. Giá cước dịch vụ đối với thư thường trổng nước có khối lượng đến 
20 gram và điện thoại nội hạt do các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ lập 
phương án giá báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét tồng họp để 
trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến thẩm định bàng văn 
bản của Bộ Tài chính.

2.4. Giá báo Nhân dân do cơ quan Báo Nhân dân lập phương án giá, 
trinh Thủ tướng Chính phủ quyết định, sau khi có ý kiến bằng văn bản của các 
Bộ, cơ quan có liên quan và ý kiến thấm định bằng văn bản của Bộ Tài chính.

3. Quyền hạn, trách nhiệm của các C0‘ quan, đơn vị đối vói tài sản, 
hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính:

3.1. Giá bán hoặc giá cho thuê tài sản của Nhà nước là cổng trình kết cấu 
hạ tâng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cổng cộng theo quy định của pháp luật 
khổng qua hình thức đấu giá; thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ 
định thầu, tự thực hiện, đặc biệt theo quy định của Luật Đấu thầu do các đơn vị 
được cơ quan có thấm quyên giao quản lý tài sản lập, trình phương án giá đế 
Bộ quản lý tài sản thẩm định và có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quyết định.

3.2. Giá mua tôi đa, giá bán tôi thiêu đôi với hàng dự trữ quốc gia:

- Giá mua tối đa, giá bán tối thiếu, chi phí nhập, chi phí xuất đối với hàng 
dự trữ quốc gia trổng năm kế hoạch theo quy định của Pháp lệnh Dự trữ Quốc 
gia do Cục Dự trữ quốc gia được giao quản lý thuộc thấm quyền quy định giá 
của Bộ Tài chính (khổng bao gồm hàng dự trữ quốc gia về quốc phòng, an ninh 
và cơ yêu), Cục Dự trữ quốc gia lập phương án giá gửi Cục Quản lý giá thẩm 
định trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

- Giá mua tối đa, giá bán tôi thiểu (khổng bao gôm hàng dự trữ quốc gia 
vê quốc phòng, an ninh và cơ yếu); chi phí nhập, chi phí xuất đôi với hàng dự 
trữ quốc gia trổng năm kế hoạch theo quy định của Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia 
do các Bộ, ngành được giao quản lý (kể cả hàng dự trữ quốc gia vê quốc 
phòng, an ninh và cơ yếu) thuộc thấm quyên quy định giá của Bộ Tài chính, thì ì ị_ ^
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3.3. Giá sản phẩm dịch vụ công ích được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền đặt hàng, giao kế hoạch; hàng hóa dịch vụ sản xuất theo đặt hàng của 
Nhà nước thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện theo hình 
thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, tự thực hiện theo quy định của Luật 
đấu thầu và không thông qua hình thức đấu giá (trừ hàng hóa, dịch vụ sản xuất, 
cung ứng theo đặt hàng; sản phẩm, dịch vụ cổng ích thuộc thấm quyền định giá 
của các Bộ, ngành khác và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của 
pháp luật) do đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ lập phương án giá 
báo cáo Bộ quản lý ngành phê duyệt và có văn bản gửi Cục Quản lý giá thẩm 
định trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

3.4. Khung giá cước vận chuyến hàng khổng nội địa; giá dịch vụ cât 
cánh, hạ cánh; điều hành bay đi, đến; hỗ trợ hoạt động bay; soi chiêu an ninh; 
phục vụ hành khách; giá dịch vụ khác tại cang hàng khổng, sân bay theo quy 
định của pháp luật về hàng khổng do đơn vị cung ứng dịch vụ lập phương án 
trình Cục Hàng khổng Việt Nam phê duyệt và có văn bản gửi Cục Quản lý giá 
thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

3.5. Khung giá nước sạch cho sinh hoạt do Cục Quản lý giá lập phương 
án giá, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định sau khi có ý kiến bằng văn ban 
của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh.

3.6. Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyên nhà nước theo quy 
định của pháp luật (trừ danh mục được quy định tại khoản 4, Điêu 1 Nghị định 
75/2008/NĐ-CP) do doanh nghiệp lập phương án giá, Cục Quản lý giá thẩm 
định và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định sau khi có ý kiến băng văn 
bản của các Bộ có liên quan.

3.7. Miễn, giảm giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông trổng trường hợp 
thông tin khấn cấp do Bộ th ô n g  tin và Truyền thông đề nghị, Cục Quản lý giá 
thấm định, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

3.8. Cục Quản lý giá chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiêm tra 
việc thực hiện các quyết định giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đ ơ n  vị đối với tài sản, 
hàng hoá, dịch vụ thuộc tham quyền quyết định giá của Bộ trưởng Bộ 
Cổng Thương:

Căn cứ vào Biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ 
trướng Bộ Cổng Thương hướng dẫn giá bán điện cụ thê cho các đôi tượng tiêu 
dùng trổng mạng lưới điện quốc gia sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài 
chính.

cơ sở trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia lập phương án trình Bộ, ngành
được giao quản lý phê duyệt và có văn bản gửi Cục Quản lý giá thẩm định trình
Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.
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I

Bộ trưởng Bộ Cổng Thương phê duyệt đối với khung giá phát điện; 
khung giá bán buôn điện; giá dịch vụ truyền tải điện, đấu nối lưới điện truyền 
tải, phân phối điện, điều độ hệ thông điện, điều hành giao dịch thị trường điện 
lực; các giá dịch vụ phụ trợ, điều tiết thị trường điện lực, tham gia thị 
trường điện; giá bán lẻ điện nông thôn, miền núi, hải đảo.

5. Quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối vói tài sản, 
hàng hoá, dịch vụ thuộc tham quyền quyết định giá của Bộ trưởng Bộ 
th ôn g  tin và Truyền thông:

5.1. Giá cước dịch vụ đối với thư cơ bản (thư thường) trổng nước có khối 
lượng đến 20 gram và điện thoại nội hạt: Bộ trưởng Bộ th ô n g  tin và Truyền 
thông quyết định giá cụ thê sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án 
giá cước.

5.2. Giá cước dịch vụ bưu chính cổng ích; dịch vụ viễn thông công ích; 
dịch vụ bưu chính dành riêng do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ lập phương án 
giá, trinh Bộ trưởng Bộ th ô n g  tin và Truyền thông quyết định, sau khi có ý 
kiến thông nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính.

5.3. Giá cước dịch vụ viễn thông chiếm thị phần khổng chế của doanh 
nghiệp có thị phần khổn2, chế; giá cước kết nối giữa các doanh nghiệp viễn 
thông và một sô loại giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông khác theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ do doanh nghiệp cung  ứng dịch vụ lập phương án giá 
trình Bộ trưởng Bộ th ô n g  tin và Truyền thông quyết định theo quy định tại 
Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ về 
quản lý cước dịch vụ bưu chính, viễn thông và th ô n g  tư số 02/2007/TT- 
BTTTT ngày 13/12/2007 của Bộ th ô n g  tin và Truyền thông hướng dẫn thực 
hiện quy định vê quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông.

6. Quyền hạn, trách nhiệm của các CO’ quan, đơn vị đối vói tài sản, 
hàng hoá, dịch vụ thuộc thấm quyền quyết định giá của Bộ trưởng Bộ Y 
tế:

Giá tối đa đối với các loại thuốc do ngân sách nhà nước và bảo hiếm V tế 
chi trả thực hiện theo quy định tại Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật Dược và thông 
tư Liên tịch số 1 l/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/8/2007 của Bộ Y te, 
Bộ Tài chính và Bộ Cổng Thương hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước vê 
giá thuốc dùng cho người.

7. Q uyền han, trách nhiệm cùa các c ơ  q u a n  đ ơ n  v ị  đối v ới  tài sản, 
hàng hoá, dịch vụ thuộc thầm quyền quyết định giá của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng:

Căn cứ vào khung giá hoặc giá bán, giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà 
nước cho đối tượng chính sách, giá thuê mua nhà ở xã hội, giá thuê nhà ở cổng 
vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
hướng dẫn ú y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá bán, giá cho thuê nhà ở cụ 
thế tại địa phương. ị i i /
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8. Quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối vói tài sản, 
hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyên quyết định giá của Bộ trưởng Bộ 
nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Căn cứ vào nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng do 
Chính phủ quy định, Bộ trưởng Bộ nông  nghiệp và Phát triển nông thổn chủ 
trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
giá các loại rừng cụ thể tại địa phương.

9. Quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối vói tài sản, 
hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng:

9.1. Giá hàng hóa, dịch vụ phục vụ quốc phòng do các doanh nghiệp 
thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất, cung ứng theo đặt hàng, giao kê hoạch, chỉ 
định thầu thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước lập phương án giả, 
Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
quyết định, gửi quyết định giá về Bộ Tài chính đe báo cáo và kiêm tra khi cần 
thiết.

9.2. Giá hàng dự trữ quốc gia về quốc phòng trổng năm kế hoạch theo 
quy định của Pháp lệnh Dự trữ quốc gia do các đơn vị thuộc Bộ Quốc, phòng 
được giao nhiệm vụ quản lý hàng dự trữ quốc gia lập phương án giá; Cục Tài 
chính (Bộ Quốc phòng) thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ quốc phòng quyết 
định sau khi thông nhất về nguyên tắc với Bộ Tài chính, gửi quyết định giá vê 
Bộ Tài chính đê báo cáo và kiếm tra khi cần thiết.

10. Quyền hạn, trách nhiệm của các CO' quan, đơn vị đối vói tài sản, 
hàng hoá, dịch vụ thuộc tham quyền quyết định giá của Bộ trưởng Bộ
Công an:

10.1. Giá hàng hóa, dịch vụ phục vụ an ninh chính trị, trật tự xã hội do 
các doanh nghiệp thuộc Bộ Cổng an sản xuất, cung ứng theo đặt hàng, giao kế 
hoạch, chỉ định thầu thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước lập 
phương án giá, Vụ Tài chính (Bộ Cổng an) thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Cổng 
an quyết định, gửi quyết định giá về Bộ Tài chính đê báo cáo và kiêm tra khi 
cần thiết.

10.2. Giá hàng dự trữ quốc gia về an ninh chính trị, trật tự xã hội trổng 
năm kế hoạch theo quy định của Pháp lệnh Dự trữ quốc gia do các đơn vị thuộc 
Bộ Cổng an được giao nhiệm vụ quản lý hàng dự trữ quốc gia lập phương an 
£Ĩá, Vụ Tài chính (Bộ Cổng an) thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Cổng an quyết 
định sau khi thông nhất về nguyên tắc với Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết 
định giá về Bộ Tài chính đế báo cáo và kiểm tra khi cần thiết.
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11. Quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đ ơn vị đối vói tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ:

Giá mua, bán hàng dự trữ quốc gia về cơ yếu trổng năm kế hoạch theo 
quy định của Pháp lệnh Dự trữ quốc gia do đơn vị thuộc Bộ Nội vụ được giao 
nhiệm quản lý hàng dự trữ quốc gia lập phương án giá trinh Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ quyết định sau khi thông nhất về nguyên tắc với Bộ Tài chính, gửi quyết 
định giá về Bộ Tài chính đê báo cáo và kiểm tra khi cần thiết.

12. Quyên hạn, trách nh iệm  của các cơ  quan, đơn vị đối vói tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường:

Căn cứ vào phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do 
Chính phủ quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thế tại địa phương.

13. Quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối vói hàng dự 
trữ quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định giá của Bộ trưởng các Bộ khác:

Đối với hàng dự trữ quốc gia trổng năm kế hoạch theo quy định của Pháp 
lệnh Dự trữ quốc gia, căn cứ vào thẩm quyền theo phân cấp về quản lý hàng dự 
trữ quốc gia của Chính phủ, căn cứ vào mức giá mua tối đa, giá bán tối thiếu do 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định, thủ trưởng các Bộ, ngành quản lý hàng dự 
trữ quốc gia quy định giá cụ thê đê thực hiện mua, bán theo quy định của pháp 
luật và gửi quyết định giá về Bộ Tài chính để báo cáo và kiểm tra khi cần thiết.

14. Quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối vói tài sản, 
hàng hoá, dịch vụ thuộc thấm quyền quyết định giá của Uỷ ban nhân dân  
cấp tỉnh:

14.1.Cơ quan chuyên ngành hoặc cơ quan được phân cổng hướng dẫn 
xây dựng phương án giá trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi có ý 
kiên bằng văn bản của các cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định bàng văn bản 
của cơ quan tài chính cùng cấp, gồm:

- Giá cước vận chuyên hành khách cổng cộng bằng xe buýt trổng đô thị, 
khu cổng nghiệp do Nhà nước tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ 
vận chuyên hành khách;

- Giá cước vận chuyên hành khách cổng cộng băng đường sắt trong đô
thị;

- Giá báo của cơ quan Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh, thành phô 
trực thuộc trung ương khi có quyết định của Nhà nước về việc hỗ trợ kinh phí 
từ nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; giá bán hoặc 
giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho các đối tượng tái định cư; đối 
tượng chính sách; giá bán hoặc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đ ể  l à m
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văn phòng hoặc kinh doanh; giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; giá cho thuê 
nhà ở cổng vụ;

- Giá bán lẻ điện sinh hoạt tại khu vực nông thổn, miên núi, hải đảo mà 
việc đầu tư và hoạt động điện lực khổng có hiệu quả kinh tê;

- Giá nước sạch cho sinh hoạt, cho các mục đích sử dụng khác;

- Giá sản phẩm, dịch vụ cổng ích được sản xuất theo đặt hàng, giao kê 
hoạch; giá hàng hóa, dịch vụ được sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước thuộc 
ngân sách địa phương thực hiện theo phương thức lựa chọn nhà thâu là chỉ định 
thầu, tự thực hiện theo quy định của Luật Đâu thầu và khổng qua hình thức đâu
giá.

- Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ 
giá, trợ cước vận chuyển chi từ nguồn vổn ngân sách nhà nước; Mức giá hoặc 
khung giá bán lê hàng hóa được trợ giá, trợ cước vận chuyến; Giá cước vận 
chuyến cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục 
vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đao;

- Giá rừng, giá cho thuê các loại rùng cụ thể tại địa phương.

14.2. Cơ quan chuyên ngành hoặc cơ quan được phân cổng hướng dẫn 
xây dựng phương án giá trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:

- Giá cụ thể các loại đất, giá cho thuê đất, mặt nước tại địa phương;

Căn cứ hướng dẫn trên đây, ú y  ban nhân dân cấp tỉnh phân cổng cụ thê 
cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, lập, trình, thẩm định phương án giá đôi với 
từng hàng hóa, dịch vụ cụ thế theo quy định của pháp luật.

III. HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN GIÁ

1. Hồ sơ phương án giá hoặc điều chỉnh giá (sau đây gọi chung là hồ 
sơ phương án giá) bao gồm:

1.1. Cổng văn đề nghị cơ quan có tham quyền định giá, điều chỉnh giá.

1.2. Bản giải trình phương án giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các 
yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó).

1.3. Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (kèm 
theo bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định).

1.4. Văn bản thấm định phương án giá của các cơ quan có chức năng 
thẩm định theo quy định.

1.5. Các tài liệu liên quan khác.

2. Nội dung giải trình phương án giá bao gôm:

2.1.Sự cần thiết và các mục tiêu phải định giá hoặc điêu chỉnh giá (tinh 
hình sán xuất, kinh doanh của hàng hoá, dịch vụ cần định giá hoặc điêu chỉnh 
giá; diễn biến giá cả thị trường trong nước và thê giới; sự cần thiết phải thay 
đồi giá..).
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2.2. Căn cứ định giá hoặc điều chỉnh giá (các văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan).

2.3. Ban tính toán giá thành hàng hóa dịch vụ (nếu sản xuất trổng nước), 
giá vốn nhập khẩu (nếu là hàng hóa nhập khẩu); giá bán hàng hoá, dịch vụ, cơ 
câu các mức giá kiến nghị phải thực hiện theo Quy chế tính giá do Bộ Tài chính 
quy định.

So sánh mức giá đề nghị với mức giá của hàng hóa, dịch vụ của một số 
nước trổng khu vực và thị trường trổng nước (nếu có).

2.4. Tác động của mức giá mới đôi với hoạt động của các doanh nghiệp 
sản xuẫt, kinh doanh khác, đến ngân sách nhà nước, tác động đến đời sống, xã 
hội, thu nhập của người tiêu dùng.

2.5. Các biện pháp tò chức triển khai thực hiện mức giá mới.

3. Hồ sơ phương án giá gửi cơ quan thẩm định: thực hiện theo mẫu
thống nhất tại phụ lục số 2 kèm theo thông  tư này.

IV. HÔ SƠ VÀ THỦ TỤC HIỆP THƯƠNG GIÁ

1. Hồ sơ hiệp thương giá gồm:

1.1. Văn bản chỉ đạo yêu câu hiệp thương giả của cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền hoặc văn bản đề nghị hiệp thương giá của một trổng hai 
(hoặc cả hai) bên mua và bên bán gửi cơ quan có thẩm quyền tố chức hiệp 
thương giá.

1.2. Phương án giá hiệp thương:

a) Bên bán phải hiệp thương giá bắt buộc theo chỉ đạo của cơ quan có 
thấm quyên hoặc chính bên bán đề nghị hiệp thương giá thì bên bán phai lập 
phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương giá giải 
trình rõ những nội dung sau:

- Tình hình sản xuất - tiêu thụ, cung - cầu của hàng hoá, dịch vụ;

- Phân tích mức giá đề nghị hiệp thương:

+ Lập bảng tổng họp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá, phân 
tích thuyêt minh cơ cấu tính giá (có phân tích, so sánh với cơ cấu hình thành 
giá trước khi được yêu câu hoặc đề nghị hiệp thương giá).

+ Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh 
đến hoạt động tài chính, đời sống người lao động trổng doanh nghiệp và nghĩa 
vụ với ngân sách nhà nước.

+ Những vấn đề mà bên bán chưa thống nhất được với bên mua, lập luận 
của bên bán về những vấn đề chưa thống nhất.

+ Các kiên nghị (nếu có).

b) Bên mua phải hiệp thương giá bắt buộc theo chỉ đạo cua cơ quan có 
thẩm quyên hoặc chính bên mua đê nghị hiệp thương giá thì bên mua phải lập ĩ 
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phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương giá giải 
trình những nội dung sau:

- Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tô hình thành giá của 
hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất ra tính theo giá đầu vào mới mà bên bán dự 
kiến bán. Thuyết minh cơ cấu tính giá (có phân tích, so sánh với mức giá đâu 
vào trước khi được yêu cầu hoặc đề nghị hiệp thương giá).

- Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh, 
đến hoạt động tài chính, đời sổng của người lao động trổng doanh nghiệp, giá 
bán của sản phẩm, khả năng chấp nhận của người tiêu dùng, so sánh với giá 
hàng hóa, dịch vụ củng loại trên thị trường và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà 
nước.

- Những vấn đề mà bên mua chưa thống nhất với bên bán, lập luận cua 
bên mua về những vấn đề chưa thống nhất đó.

- Các kiên nghị khác (nếu có).

1.3. Khi có chỉ đạo hiệp thương giá bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan có 
thẩm quyền thi cả hai bên mua và bán đều phải lập hồ sơ hiệp thương giá theo 
hướng dẫn trên.

1.4. Hồ sơ hiệp thương giá thực hiện theo mẫu thống nhất tại phụ lục số
3 kèm theo thông  tư này và do hai bên mua và bán lập, gửi trước cho cơ quan 
có thấm quyền tổ chức hiệp thương giá ít nhất 3 bộ và đồng gửi cho bên đôi tác 
mua (hoặc bán).

2. Thủ tục và trình tự hiệp thương giá.

2.1. Cơ quan có thấm quyền tố chức hiệp thương £Ìá thực hiện theo quy
định tại khoản 8, Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP.

2.2. Thành phần tham gia tổ chức hiệp thương giá hàng  hoá, dịch vụ bao
gôm: cơ quan có thấm quyền tổ chức hiệp thương giá; đại diện có thẩm quyên 
của bên mua, bên bán và cơ quan có liên quan theo yêu câu của cơ quan có 
thẩm quyền tô chức hiệp thương giá.

2.3. Trình tự hiệp thương giá:

a) Sau khi nhận được đầy đủ Hồ sơ hiệp thương giá theo quy định tại 
khoản 1, mục IV, phần B th ô n g  tư này trổng khoảng 5 ngày (ngày làm việc), 
cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thướng giá quyết định thời gian cụ thê tiên 
hành hội nghị hiệp thương giá, thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia 
hiệp thương giá biết.

Trổng trường hợp hồ sơ hiệp thương giá của các doanh nghiệp chưa thực 
hiện đầy đủ theo quy định, cơ quan có thấm quyền tố chức hiệp thương gií 
văn bản yêu cầu các bên tham gia hiệp thương giá thực hiện đúng quy định.

b) Cơ quan có thẩm quyền tồ chức hiệp thương giá trình bày mục đích, 
yêu cầu, nội dung hiệp thương giá; yêu cầu bên mua, bên bán trình bày hồ sơ,
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phương án hiệp thương giá đồng thời nghe ý kiến của các cơ quan có liên quan 
tham gia hiệp thương giá.

c) Cơ quan có thẩm quyền tô chức hiệp thương giá kết luận và ghi biên 
bản (có chữ ký của cơ quan tổ chức hiệp thương giá, đại diện bên mua, bên 
bán), thông báo kết quả hiệp thương và hình thức cổng bố kết quả hiệp thương 
giá đê hai bên mua và bán thi hành.

d) Doanh nghiệp hiệp thương giá có quyền rút lại hồ sơ hiệp thương giá 
đê tự thỏa thuận với nhau về mức giá mua, giá bán của hàng hóa, dịch vụ đề 
nghị hiệp thương giá trước khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá.

2.4. Trách nhiệm của cơ quan tô chức hiệp thương giá:

a) Trổng thời hạn san 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận được yêu 
cầu hiệp thương giá của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh; đê nghị hiệp thương giá của bên mua hoặc bên bán, đồng thời nhận được 
đủ hồ sơ hiệp thương giá theo quy định tại khoản 1 Mục IV phần B th ô n g  tư 
này, cơ quan có thấm quyển phải tô chức hiệp thương giá.

b) Trước thời điếm tô chức hiệp thương giá, sơ quan có thẩm quyền tô 
chức hiệp thương giá phai tiến hành thu thập, phân tích những thông tin cần 
thiết có liên quan đến hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá; phân tích các yếu tố 
hình thành giá ảnh hưởng đến bên bán và bên mua, tạo điều kiện để cho hai bên 
mua và bán thoả thuận thống nhất với nhau về mức giá.

c) quyết định mức giá hiệp thương thực hiện theo quy định của pháp luật 
đê bên mua và bên bán thi hành.

V. KIỂM SOÁT CÁC YÊU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ

1. Việc kiếm soát các yếu tô hình thành giá thực hiện theo quy định tại
Điều 22 a, khoản 10, Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP.

2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kiếm soát các yếu tố hình 
thành giá gồm:

2.1. Hàng hóa, dịch vụ thuộc thấm quyên quyết định giá của Nhà nước 
quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP.

2.2. Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá khi có biên 
động bất thường quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP và 
phụ lục số la kèm theo thông  tư này.

2.3. Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký giá quy định tại
khoản 1, khoản 3, Điều 22b Nghị định số 75/2008/NĐ-CP; điếm 1.3, khoản 1,
Mục VI và phụ lục số lb kèm theo thông  tư này.

2.4. Hàng hóa, dịch vụ phải kiểm soát các yếu tố hình thành giá theo yêu 
câu của Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp tỉnh.
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3. Việc xử lý các vi phạm trổng lĩnh vực giá thực hiện theo các quy định
hiện hành của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trổng lĩnh vực giá và
những quy định của pháp luật có liên quan.

VI. ĐĂNG KÝ GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá:

Hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá quy định tại Phụ lục số lb kèm theo 
thông  tư này.

2. Doanh nghiệp phải đãng ký giá:

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải 
dăng ký giá là các Tập đoàn kinh tế, Tổng Cổng ty, Cổng ty c ổ  phần, Cổng ty 
TNHH có trên 50% vốn sở hữu nhà nước trổng vổn Điều lệ doanh nghiệp.

Căn cứ tình hình biến động giá cả thị trường ở time thời điểm cụ thế. Bộ 
Tài chính sẽ thông báo bổ sung các doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký giá.

3. Hình thức, nội dung và thủ tục đăng ký giá

3.1. Đăng ký giá được thực hiện dưới hình thức gửi hồ sơ đăng ký giá 
theo mẫu quy định thống nhất tại Phụ lục số 4 cho cơ quan tiếp nhận đăng ký 
giá theo quy định tại khoản 4, mục VI, phần B thông  tư này.

- Đăng ký giá lần đầu được thực hiện khi doanh nghiệp sản xuất, kinh
doanh bắt đầu đăng ký giá với cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá theo quy 
định tại thông  tư này.

- Đăng ký lại giá được thực hiện khi doanh nghiệp sản xuất, kinh  doanh
nhận được yêu cầu phải đăng ký lại của cơ quan có thẩm quyên.

3.2. Nội dung hồ sơ đăng ký giá gồm:

- Mức giá đăng ký là giá do doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh quyết 
định tính theo: nguyên tắc, phương pháp Chính phủ quy định; Quy chế tính giá 
do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và hướng dẫn cụ thể của các Bộ ngành có 
liên quan; phù hợp với tiêu chuẩn, quy cách, chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

- Dự kiến thời gian mức giá có hiệu lực.

- Thuyết minh cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá (kèm theo
văn bản đăng ký giá).

3.3. Thủ tục đăng ký giá:

- Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá 
theo danh mục quy định tại Phụ lục lb của thông  tư này, lập hô sơ đăng ký giá 
gửi cơ quan tiếp nhận hô sơ đăng ký giá.

- Hồ sơ đăng ký giá được lập thành ba bộ gửi các  cơ quan chức năng tài
chính, ngành chuyên quản và lưu trữ tại đơn vị.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá có trách nhiệm kiếm tra, đóng dâu 
đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ theo đúng thủ tục hành chính,
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- Khi cơ quan tiếp nhận hô sơ đăng ký giá phát hiện giá do doanh nghiệp 
đăng ký có yêu tố khổng họp lý phải có văn bản gửi doanh nghiệp yêu cầu phân 
tích rõ những yếu tô khổng hợp lý và yêu cầu doanh nghiệp đăng ký lại giá.

- Trổng thời gian tối đa bảy ngày (theo ngày làm việc và tính từ ngày ghi 
trên dấu cổng văn đến của CO' quan tiếp nhận hồ sơ) nếu khổng có yêu câu đăng 
ký lại giá từ phía cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh tô chức bán hàng hóa, dịch vụ theo giá đã đăng ký (đôi vói loại 
hàng hóa dễ xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng hưởng chênh lệch giá sẽ có 
văn bản quy định cho từng trường hợp cụ thể).

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá

4.1. Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá hàng 
hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục lb th ô n g  tư này (trừ danh mục tại điểm 20 
Phụ lục lb) của doanh nghiệp thuộc phạm vi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ, ngành quản lý quy định tại khoản 2, mục VI, phần B thông  tư này.

4.2. Bộ, ngành quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá hàng 
hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục lb th ô n g  tư này (trừ danh mục tại điểm 20 
Phụ lục lb) của doanh nghiệp thuộc phạm vi Bộ, ngành quản lý quy định tại 
khoản 2, mục VI, phần B thông  tư này.

4.3. Sở Tài chính, Sở chuyên quản ngành hàng tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
giá hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục lb th ô n g  tư này đối với doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc cấp tỉnh quản lý quy định tại khoản 2, mục
VI, phần B thông  tư này.

5. Quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân:

5.1. Đối với cơ quan tiếp nhận đăng ký giá: cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng 
ký giá có trách nhiệm phải xem xét hồ sơ đăng ký giá trổng thời hạn tối đa 
khổng quá 7 ngày làm việc.

- Tiếp nhận đăng ký giá do doanh nghiệp đăng ký; kiểm tra tính họp lý, 
hợp pháp của hồ sơ; rà soát nội dung giá đăng ký; được phép yêu cầu doanh 
nghiệp dừng việc bán hàng theo giá đăng ký khi phát hiện giá do doanh nghiệp 
đăng ký có những yếu tố khổng hợp lý và yêu cầu doanh nghiệp đăng ký lại.

- Thực hiện cổng tác bảo mật đối với hồ sơ do doanh nghiệp đăng ký giá, 
bảo mật bản thuyết minh cơ cấu hình thành giá, mức giá trổng thời gian mức 
giá đăng ký mới của doanh nghiệp chưa có hiệu lực thực hiện; chỉ sử dụng mức 
giá doanh nghiệp đăng ký phục vụ mục tiêu bình ổn giá, kiểm soát việc thực 
hiện các nghĩa vụ tài chính theo luật định khi cần thiết.

5.2. Đối với doanh nghiệp đăng ký giá:

- Trước khi ban hành Quyết định giá bán hàng hóa, dịch vụ, doanh 
nghiệp có trách nhiệm đăng ký giá phải thực hiện đăng ký giá với cơ quan có
thấm q u y ề n .^
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- Doanh nghiệp đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ gửi hồ sơ đăng ký giá cho 
cơ quan tiếp nhận đăng ký giá quy định tại điểm 4.1 và 4.2, khoản 4, mục VI, 
phần B th ô n g  tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 kèm theo 
th ô n g  tư này. Hồ sơ đăng ký giá được lập thành 3 bộ (1 bộ đơn vị lưu, 1 bộ gửi 
cơ quan tiếp nhận đăng ký giá của Bộ Tài chính, 1 bộ gửi Bộ ngành quản lý ).

- Doanh nghiệp đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ gửi hồ sơ đăng ký giá cho 
cơ quan tiếp nhận đăng ký giá quy định tại điểm 4.3, khoản 4, mục VI, phân B 
thông  tư  này thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 kèm theo thông  tư  
này. Hồ sơ đăng ký giá được lập thành 3 bộ (1 bộ đơn vị lưu, 1 bộ gửi Sở Tài 
chính, 1 bộ gửi Sở chuyên quản).

- Doanh nghiệp đăng ký giá phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vê 
mức giá đăng ký.

- Cổng bố cổng khai thông tin về giá; niêm yết giá bán đã đăng ký cổng 
khai trổng toàn hệ thống, thực hiện đúng giá niêm yết, đồng thời phải chấp 
hành các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật khi thị trường có 
biến động bất thường.

VII. KÊ KHAI GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ phải kê khai giá

1.1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ phải kê khai giá bao gồm các hàng hóa, 
dịch vụ theo Phụ lục số lc kèm theo thông tư  này (trừ danh mục tài sản, hàng 
hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định so 
75/2008/NĐ-CP; danh mục hàng hóa, địch vụ quy định tại khoản 1, mục VI, 
phần B, thông tư này).

1.2. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ phải kê khai giá theo địa bàn địa phương 
cho phù hợp (ngoài danh mục quy định tại Phụ lục lc).

2. Doanh nghiệp phải kê khai giá

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo 
danh mục quy định tại điểm 1.1, khoản 1, mục VII thông  tư  này đều phải kê 
khai giá.

3. Hình thức, nội dung và thủ tục kê khai giá

3.1. Kê khai giá được thực hiện dưới hình thức doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh gửi văn bản kê khai giá cho cơ quan tiếp nhận kê khai giá (bao gôm 
kê khai giá lần đầu, kê khai lại giá).

3.2. Nội dung hồ sơ kê khai giá:

- Mức giá kê khai là giá bán cho khách hàng do doanh nghiệp sản xuất 
kinh doanh quy định phù hợp với quy cách, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hỏa, 
dịch vụ (hoặc mức giá mà doanh nghiệp đã thỏa thuận được với khách hàng).

- Bảng giá kê khai hoặc quyết định giá.



3.3. Thủ tục kê khai giá:

- Doanh nghiệp lập hồ sơ kê khai giá gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ kê khai 
giá quy định tại thông tư này khi có quyết định thay đối giá.

- Kê khai giá lần đầu được thực hiện khi doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh bắt đầu kê khai giá với cơ quan tiếp nhận hô sơ kê khai giá theo quy định 
tại Thông tư này.

- Kê khai lại giá được thực hiện khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
điêu chinh tăng hoặc giảm giá so với mức giá của lần kê khai trước và liền kề.

4. Cơ quan tiếp nhận kê khai giá

3.1. Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) tiếp nhặn hồ sơ kê khai giá của 
doanh nghiệp nhà nước san xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Trung 
ương (Bộ, ngành) quản lý quy định tại điểm 1.1, khoản 1, mục VII, phần B 
thông tư  này.

3.2. Các Bộ, ngành tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của doanh nghiệp nhà 
nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Bộ, ngành quản lý quy định 
tại đ iể m 1.1, khoản 1, mục VII, phân B thông tư này.

3.2. Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các doanh nghiệp nhà 
nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc cơ quan cấp tỉnh quản lý 
quy định tại điếm 1.2 khoản 1 mục VII phần B thông tư này.

5. Quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

5.1. Đôi với CO' quan được nhận hồ sơ kê khai giá:

a) Khi nhận được hô sơ kê khai giá, tiến hành kiểm tra tính họp lý, hợp 
pháp của hô sơ, khổng thực hiện phê duyệt giá hàng hóa, dịch vụ do doanh 
nghiệp kê khai; chỉ ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu đến hồ sơ 
kê khai theo thủ tục hành chính.

b) Chỉ sử dụng mức giá do doanh nghiệp kê khai phục vụ mục tiêu bình 
ổn giá khi giá thị trường có biến động bất thường và kiểm soát việc thực hiện 
các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

5.2. Đòi với doanh nghiệp kê khai giá:

a) Doanh nghiệp phải kê khai giá có trách nhiệm kê khai giá bán hàng 
hóa, dịch vụ của mình theo danh mục quy định tại phụ lục số l  c và hướng dẫn 
tại phụ lục sô 5 kèm theo thông tư này với cơ quan tiếp nhận hồ sơ kê khai giá.

b) Hô sơ kê khai giả hàng hóa, dịch vụ quy định tại điếm 1.1, khoan 1, 
mục VII, phân B thông tư này được lập thành 4 bộ: 1 bộ lưu tại doanh nghiệp 
kê khai giá, 1 bộ gửi Bộ, ngành quản lý, 1 bộ gửi Cục Quán lý giá (Bộ Tài 
chính), 1 bộ gửi Sở Tài chính.

Hô sơ kê khai giá hàng hóa, dịch vụ quy định tại điếm 1.2 khoản 1 mục 
VII phân B, thông  tư  này được lập thành 3 bộ: 1 bộ lưu tại doanh nghiệp kê 
khai giá, 1 bộ gửi Sở Tài chính, 1 bộ gửi Sở Cổng Thương, sỏ' Tài chính cấp t í t /
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tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tình hình kê 
khai giá hàng hóa, dịch vụ tại địa phương về Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).

c)D oanh nghiệp kê khai giá thực hiện bán hàng hóa, dịch vụ theo giá kê 
khai cổng bố cổng khai thông tin về giá và phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính đúng đắn đối với các mức giá đã kê khai.

c . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kê từ ngày đăng Cổng 
báo. Bãi bỏ th ô n g  tư  số 15/2004/TT-BTC ngày 9/3/2004 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và những 
quy định trước đây trái với thông tư  này.

2. Trổng quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./, 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan TW của các đoàn thê;
- Cục Kiêm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

Sờ Tài chính, Sở Cổng Thương các tinh, 
thành phổ trực thuộc TW;

- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA);
- Tồ Điều hành thị trường trổng nước (Bộ Công Thương);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục Q LG.

KT. BỘ TRƯỞNG 
T H Ứ  T R Ư Ở N G

  Trần Xuân Hà
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