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THÔNG Tư LIÊN TỊCH 
Hướng dân thực hiện giá cước vận tải băng xe ô tô 

và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ D • • 0 • o • 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng II 
năm 2008; 

Căn cứ Luật Gia sô ỉ 1/2012/QHỈ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định sổ 86/2014/NĐ-CP ngày 10 thảng 9 năm 2014 của 
Chính phủ về kỉnh doanh và điều kiện kỉnh doanh vận tải bang xe ổ tô; 

Căn cứ Nghị định so 177/2013/NĐ-CP ngày 14 thảng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một so điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cầu to chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quvền hạn và cơ câu tố chức của Bộ 
Giao thông vận tải; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tài ban hành 
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bang xe ô tô và giá dịch 
vụ hô trợ vận tải đường bộ. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lế Phạm vi điều chỉnh 

Thôna tư này hướng dẫn về kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải 
bằng xe ô tô; giá dịch vụ hồ trợ vận tải đường bộ. 



Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền, các tổ chức có liên quan 
trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, kinh doanh dịch vụ hỗ 
trợ vận tải đường bộ. 

2. Doanh nghiệp, họp tác xà và các hộ kinh doanh tham gia kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là đơn vị kinh doanh vận tải) và kinh 
doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (sau đây gọi chung là đơn vị kinh doanh 
dịch vụ) trên lãnh thổ Việt Nam. 

- . _ ;_i TT c 11 ương ii 

QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Mục 1 

KÊ KHAI GIÁ CƯỚC, NIÊM YÉIẳ GÍÁ CƯỚC 

VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ 

Điều 3. Kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô 

1. Kê khai giá cước vận tải bàng xe ô tô (bao gồm kê khai lần đầu và kê 
khai lại) là việc đơn vị kinh doanh vận tải lập văn bản kê khai giá và gửi thông 
báo mức giá cước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quv định tại khoản 4 
Điêu này khi định giá, điêu chỉnh giá. 

2. Danh mục dịch vụ thực hiện kê khai giá cước vận tải 

a) Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; 

b) Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định; 

c) Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; 

d) Ngoài danh mục dịch vụ kê khai giá cước quy định tại các điểm a, điêm 
b và điểm c khoản nàv, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, trong trường hợp 
cần thiết, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải trình Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) bổ sung dịch vụ kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải 
bằng họp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch bang xe ô tô, kinh doanh 
vận tải hàng hóa bằng xe ô tô) thực hiện kê khai giá tại địa phương. 
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3. Đối tượng thực hiện kê khai giá 

a) Sở Tài chính chủ trì, phối họp với Sở Giao thông vận tải tham mưu cho 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo danh sách các đơn vị thực hiện kê khai giá 
trên địa bàn địa phương. 

b) Định kỳ vào ngày 01 tháng 7 hàng năm hoặc theo yêu cầu của úy ban 
nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải 
tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh danh sách các đơn 
vị thực hiện kê khai giá. Danh sách được đăng tải trên trang thông tin điện tử 
của Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải. 

c) Đơn vị thuộc diện kê khai giá gửi văn bản kê khai giá đến cơ quan chủ 
trì tiếp nhận văn bản kê khai giá quy định tại khoản A Điều này. 

4. Cơ quan tiếp nhận văn bản kê khai giá 

a) ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công cho một trong các cơ quan: Sở Tài 
chính, Sở Giao thông vận tải, ủy ban nhân clân cấp huyện là cơ quan chủ trì tiếp 
nhận văn bản kê khai giá của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, đơn vị có trụ sở hoặc 
chi nhánh hạch toán độc lập trên địa bàn tỉnh. 

b) Trường họp đơn vị kinh doanh vận tải có trụ sở (hoặc trụ sở Chi nhánh) 
đặt tại hai đầu tuyến đã thực hiện kê khai giá tại một đầu tuyển (tỉnh) theo quy 
định thì không phải thực hiện kê khai giá nhưng phải gửi cho cơ quan chủ trì 
tiếp nhận văn bản kê khai giá đầu tuyến còn lại 01 bản phô tô văn bản đã hoàn 
thành thủ tục kê khai giá của địa phương nơi thực hiện kê khai giá có dấu công 
văn đến theo quy định. 

5. Thời điểm kê khai giá 

a) Đơn vị thực hiện kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền ít nhất 05 
(năm) ngày làm việc trước khi thực hiện theo giá kê khai. 

b) Kê khai giá lần đầu được thực hiện khi đơn vị bắt đầu tham eia kinh 
doanh hoặc lần đàu thực hiện kê khai giá theo quy định tại Thông tư này. 

c) Kê khai lại giá được thực hiện khi đơn vị điều chỉnh tăng, giảm giá 
vượt mức 3% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó do các yếu tố hình 
thành giá thay đổi. Trường hợp tăng, giảm giá so với mức giá đã kê khai liền kề 
trước đó trong phạm vi 3%, đơn vị không phải thực hiện kê khai lại, nhưng phải 
gửi thông báo bàng văn bản về mức giá điều chỉnh cho cơ quan tiếp nhận văn 
bản kê khai giá trước khi áp dụng giá mới. 

Ví dụ: Ngày 01/6/2013, Doanh nghiệp A đã thực hiện kê khai giá với Sở 
Tài chính. 
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Đến ngày 01/01/2014, doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá 2% so với mức 
giá đã kê khai ngày 01/6/2013, doanh nghiệp không phải thực hiện kê khai lại 
giá với Sở Tài chính, nhưng phải gửi thông báo băne văn bản về mức giá điêu 
chỉnh với Sở Tài chính trước khi áp dụng giá mới. 

Đến ngày 01/8/2014, doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh tăng giá 3,5% so 
với mức giá đà kê khai ngày 01/6/2013, lần điều chỉnh này doanh nghiệp phải 
thực hiện kê khai lại giá với Sở Tài chính. 

6. Nội dung kê khai giá 

a) Vận tải hành khách bàng xe ô tô theo tuyến cố định: kê khai giá cước 
trên các tuyến vận tải hành khách cố định của đơn vị (đồng/hành khách hoặc 
đồng/vé); giá cước vận chuyển hành lý theo xe khách vượt quá quy định 
(đồng/kg). 

b) Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định: kê 
khai giá cước (đồng/lượt hành khách), kê khai giá cước vé tháng áp dụng cho 
các đối tượng (đồng/vé/tháng) trôn các tuyến vận tải xe buýt của đơn vị. 

c) Vận tải hành khách bằng xe taxi: kê khai theo hình thức tính giá cước 
của đon vịễ Cụ thế: giá cước ki lô mét đầu (hoặc giá mỡ cửa), giá cước của từng 
cự ly hay ki lô mét tiếp theo; giá cước theo chuyến; giá cước thời gian chờ đợi. 

d) Dịch vụ vận tải khác theo quy định của úy ban nhân dân cấp tỉnh (nêu 
có), bao gồm: 

- Vận tải hành khách theo họp đông và vận chuyến khách du lịch bằng xe 
ô tồ kê khai theo hình thức tính giá cước của đơn vị. Cụ thể: giá cước theo ngày 
xe (đồng/ngày), theo giá cước ki lô mét lăn bánh (đồng/km), giá cước thòi gian 
chờ đợi (nếu có) hoặc đơn vị tính cước khác phù họp với loại hình vận tải. 

- Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô kê khai theo hình thức tính giá cước của 
đơn vị. Cụ thể: kê khai giá cước bình quân (đồng/T.km), giá cước vận chuyên 
container (đồng/cont20'.km; đồng/cont40'.km; đồng/cont20'; đồng/cont40'), giá 
cước trên một sổ tuyến vận chuyển chủ yếu của đơn vị theo loại hàng và cự ly 
vận chuyển (đồng/tấn) hoặc đơn vị tính cước khác phù hợp với loại hình vận tải. 

7. Cách thức thực hiện kê khai giá, quy trình tiếp nhận và rà soát văn bán 
kê khai giá 

a) Cách thức thực hiện kê khai giá 
Đơn vị thực hiện kê khai giá bằng việc lập văn bản kê khai giá và gửi cho 

cơ quan chủ trì tiếp nhận 02 văn bản kê khai giá (kèm 01 phong bì có dán tem, 
ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực 
tiếp có trách nhiệm của đơn vị) theo một ừong các hình thức: gửi trực tiếp hoặc 
gửi qua đường công văn hoặc gửi qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm 
bản scan văn bản kê khai giá có chữ ký và dấu đỏ theo địa chỉ đã được cơ quan 
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tiếp nhận văn bản thông báo và gọi điện thoại thông báo cho cơ quan tiếp nhận 
văn bản, đồng thời gửi qua đường công văn văn bản kê khai giá đến cơ quan tiếp 
nhận. 

b) Văn bản kê khai giá thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 (gồm 
Phụ lục số la và Phụ lục số lb) của Thông tư này. Trưừng họp đơn vị đã ban 
hành biểu giá cụ thể của đơn vị thì gửi kèm biểu giá nói trên cùng với văn bản 
kê khai giá. Trường họp đơn vị có chính sách ưu đãi, giảm giá hay chiết khấu 
đối với các đối tượng khách hàng thì ghi rõ tên đối tượng khách hàng và mức ưu 
đãi, giảm giá hay chiết khấu trong văn bản kê khai giá. 

c) Quy trình tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá 

Thực hiện íheo quy định tại Điều 16 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 
28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Điều 4. Niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô 

1. Niêm yết giá cước (giá vé) vận tải bằng xe ô tô là việc đơn vị thông báo 
công khai bằng các hình thức thích họp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho 
khách hàng về mức giá cước (giá vé) bằng Đồng Việt Nam bằng cách in, dán, 
ghi giá trên bảng hoặc bằng hình thức phù họp tại quầy bán vé, ở trong xe và 
bên ngoài xe đế thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng. Ngoài 
việc công khai giá bằng hình thức niêm yết giá, đơn vị phải công khai thông tin 
giá bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

2. Tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện niêm yết giá theo 
quy định. Trường họp đơn vị kinh doanh vận tải ký họp đồng ủy thác cho đơn vị 
kinh doanh dịch vụ bến xe (hoặc đại lý bán vé) bán vé cho hành khách đi xe của 
đơn vị mình thì đơn vị kinh doanh dịch vụ bến xe (hoặc đại lý bán vé) phải thực 
hiện niêm yết giá vé tại bến xe (hoặc đại lý bán vé) và niêm yết tại quầy bán vé 
của tuyến do bến xe (hoặc đại lý bán vé) nhận ủy thác. 

3. Trone các hình thức niêm yết giá cước quy định tại khoản 1 Điều này, 
đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách 
bằng xe taxi, vận tải hành khách bằng xe buýt phải thực hiện hình thức niêm yết 
giá theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 của Thông tư này, cụ thể như sau: 

a) Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định: niêm yết tại quầy bán 
vé, ở trong xe và bên ngoài xe nơi hành khách dễ quan sát. 

b) Đối với vận tải hành khách bằng xe taxi: niêm yết ở mặt neoài cánh 
cửa xe và ở trong xe, phía dưới vị trí gắn đồng hồ tính tiền. 

c) Đối với vận tải hành khách bằng xe buýt: niêm yết ở mặt ngoài thành 
xe phía bên trái gần cánh cửa trước và bên trong xe nơi hành khách dễ quan sát. 



4. Giá cước niêm yết 

a) Đối với giá cước do đơn vị kinh doanh vận tải quy định: các đơn vị 
thuộc đối tượng kê khai giá thì niêm yết theo mức giá đã kê khai; các đơn vị 
không thuộc đối tượng kê khai giá thì thực hiện niêm yết giá theo mức giá do 
đơn vị kinh doanh vận tải quy định bảo đảm nguyên tấc bù đắp chi phí sản xuất, 
kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù họp với mặt bằng giá thị trường và 
chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời 
kỳ. ' 

b) Đối với giá cước vận tải bằng xe ô tô do Nhà nước quy định, đơn vị 
kinh doanh vận tải niêm yết đúng mức giá do cơ quan Nhà nước có thấm quyền 
quyết định. . 

c) Các đơn vị kinh doanh vận tải không được thu cao hơn giá cước niêm 
yết. 

Mục II 

GIÁ DỊCH VỤ HỎ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG Bộ • • • • • 

Điều 5. Danh mục dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 

1. Dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ bao gồm: dịch vụ tại bến xe ô tô, bãi 
đỗ xe, trạm dừng nghỉ, đại lý vận tải, đại lý bán vé, dịch vụ thu gom hàng, dịch 
vụ chuyển tải, dịch vụ kho hàng, dịch vụ cứu hộ vận tải đường bộ. 

2. Quy định cụ thể về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thực hiện theo 
hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giao thông yận tảiễ 

Điều 6. Giá dỉch vu tai bến xe ô tô • • • 
1. Dịch vụ tại bến xe ô tô 

a) Dịch vụ xe ra, vào bển xe ô tô; 

b) Dịch vụ cho thuê nơi đỗ xe ô tô qua đêm; 

c) Dịch vụ cho thuê mặt bằng kinh doanh trong bến xe; 

d) Dịch vụ khác tại bến xe. 

2. Dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô 

a) Thẩm quyền quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào loại bến xe ô tô để quy định khung 
giá hoặc mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn. 
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b) Đơn vị tính giá dịch vụ là đồng/chuyến-xe hoặc đồng/tháng-xe hoặc 
đồng/lượt xe. Mức giá dịch vụ có phân biệt theo số ghế thiết kế của xe, theo 
hình thức kinh doanh (xe chạy tuyến cố định có tính đến cự ly tuyến vận chuyển, 
xe buýt, xe trung chuyển hành khách, xe vận chuyển hàng hoá, xe taxi ra, vào 
bến xe để đón trả hành khách hoặc bốc, dỡ hàng hoá. ệ.). 

c) Nguyên tắc, căn cứ xác định giá dịch vụ: căn cứ phương pháp tính giá 
chung do Bộ Tài chính ban hành và quy định của pháp luật chuyên ngành giao 
thông vận tải đường bộ. 

d) Trình tự, thủ tục lập phương án giá, thẩm định và ban hành giá dịch vụ 
xe ra, vào bến xe ô tô: Sở Tài chính thẩm định trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên cơ sở phương án giá do doanh 
nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, khai thác bến xe lập theo quy định tại Phụ lục số 
3 (gồm Phụ lục số 3a và Phụ lục số 3b) của Thông tư này. Thời hạn thẩm định 
phương án giá và thời hạn quyết định giá, điều chỉnh giá thực hiện theo quy định 
tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 177/201.3/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 
2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Giá và các văn bản pháp luật có liên quan. 

3. Dịch vụ cho thuê nơi đỗ xe ô tô qua đêm: trường hợp nơi đỗ xe ô tô 
qua đêm do tổ chức, cá nhân đầu tư hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển 
giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán thu hồi vốn đầu 
tư thực hiện theo quy định pháp luật về giá. 

Điều 7. Giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 

Giá dịch vụ hồ trợ vận tải đường bộ (trừ dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô 
quv định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 6 của Thông tư này và các dịch vụ 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh Phí và lệ phí) thực hiện như sau: 

1. Đơn vị kinh doanh dịch vụ quy định giá dịch vụ bảo đảm nguyên tắc bù 
đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù họp với mặt 
bàng giá thị trường địa phương và chủ trương, chính sách phát triến kinh tế - xã 
hội của đất nước trong từng thời kỳ. Thực hiện niêm yết giá dịch vụ theo quy 
đinh tại Điều 8 của Thông tư này. 

2. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, trong trường họp cần thiết, Sở 
Tài chính chủ trì, phối họp với Sở Giao thông vận tải trình Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh quy định việc bổ sung danh mục dịch vụ hồ trợ vận tải vào danh mục dịch 
vụ phải thực hiện kê khai giá tại địa bàn địa phương, Việc thực hiện kê khai giá 
thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4, 5 và khoản 7 Điều 3 của Thông tư 
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3. Đối với dịch vụ đại lý bán vé: doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh 
khai thác bến xe khi thực hiện dịch vụ bán vé cho các đơn vị kinh doanh vận tải 
được hưởng hoa hồng bán vé theo số lượng vé, phù hợp với quy định của pháp 
luật. 

Điều 8. Niêm yết giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 

1. Đối tượng thực hiện niêm yết giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ là tất 
cả cảc đơn vị kinh doanh dịch vụ phải thực hiện niêm yết giá dịch vụ hỗ trợ vận 
tải đường bộ do đơn vị cung cấpỂ 

2. Hình thức niêm yết giá dịch vụ: đơn vị kinh doanh dịch vụ thực hiện 
thông báo công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm 
1 u ~ UUẠ^ụ ạ: ụ Ã UA ụi-rcr r^Ằr-rr Mĩirr* 
icìlì dìu iviiaCii liaiìg vC £,ia uiL/íi vu ĨĨU liu vciii Lciĩ ẽiUOiig, ƯU ưciiig, J->UĨ1£ V iCl iScuĩĩ 

bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc các hình thức khác phù họp 
tại quầy bán vé, nơi giao dịch, đảm bảo thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết 
của khách hàng. Ngoài công khai giá bằng hình thức niêm yết giá, đơn vị phải 
cõng khai thỏng tin giá cước dịch vụ bàng hinn thức khác theo quy đinh của 
pháp luật. 

Chương III 

TỔ CHỨC THựC HIỆN VÀ ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, tố chức 

1. Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Thực hiện và chịu trách nhiệm về quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô 
và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ theo phân công của ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh. 

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô, giá 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ theo quy định tại Thông tư này và các quy định 
khác của pháp luật có liên quan. 

c) Đinh kỳ vào tháng 01 hàng năm hoặc trường họp đột xuất khi có biến 
động về giá cước vận tải và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ tại địa phương hoặc 
theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Sở Tài chính tổng họp mức giá 
kê khai của các đơn vị thuộc địa phương quản lý, báo cáo úy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải. 
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2. Đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải 
đường bộ 

a) Chấp hành quy định về giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ 
trợ vận tải đường bộ tại Thông tư này, quy định của pháp luật về quản lý giá và 
quy định khác của pháp luật có liên quan. 

b) Thực hiện kê khai giá cước vận tải, si á dịch vụ; niêm yết aiá theo quy 
định tại Thông tư này. Chịu trách nhiệm giải trình hoặc kê khai lại giá theo yêu 
cầu của cơ quan chủ trì tiếp nhận văn bản kê khai giá. 

c) Thực hiện cung cấp dịch vụ vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải theo mức giá 
đã kê khai theo quy định của pháp luật, công bố công khai thông tin về giá và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và sự phù hợp đối với các 
mức giá đã kê khai. , . 

d) Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin có liên quan đến7 mức giá đã kê 
khai, niêm yết và mức giá thực hiện cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu 
cầu. 

Điều 10. Kiểm tra tình hình thực hiện kê khai giá, niệm yết giá cước 
vận tải và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 

1. Việc kiểm tra chấp hành các quy định về thực hiện kê khai giá, niêm 
yết giá cước vận tải và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thực hiện theo quy 
định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Các đơn vị không chấp hành việc kê khai giá, niêm yết giá hoặc có 
hành vi vi phạm quy định về lập phương án giá, kê khai giá, niêm yết giá, thu 
cước sai quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm 
hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật. 

3. Thẩm quyền xử phạt, trình tự, thủ tục xử phạt thực hiện theo quy định 
của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 11. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 và 
thay thế Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 
năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hồ trợ vận tải 
đường bộ. 
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2. Cục trưởng Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính), Tổng cục trưởng Tổng 
cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ Giao thông vận tải), trong 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo, hướng dẫn và phối 
hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên 
quan. 

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định của pháp luật về 
quản lý giá và tình hình thực tế tại địa phương chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện 
các quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài 
chính và Bộ Giao thông vận tải đê nghiên cứu, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án Nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
-Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; 
- UBND, Sỏ' TC, Sở GTVT các tình, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra vãn bản (Bộ Tư pháp); 
- Hiệp hội Vận tải ô tô VN; 
- Công báo; 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Các CO' quan, đon vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Các CO' quan, đon vị thuộc Bộ Giao thông vận tải; 
- Website Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải; 
- Lưu: Bộ Tài chính (VT, Cục QLG); Bộ GTVT (VT, Vụ Vận tải, 
Tổng cục Đường bộ VN) (Ng20b). 
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