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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STC-GCS   Đà Nẵng, ngày         tháng     năm 2020 

V/v triển khai, hướng dẫn hình thức 

văn bản về quản lý,  điều hành giá    

        Kính gửi:  
       - Các Sở, ban, ngành; 

        - UBND các quận, huyện. 

 

Triển khai ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 

12076/BTC-QLG ngày 02/10/2020 về hình thức văn bản quản lý, điều hành giá; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 

6662/UBND-KTTH ngày 08/10/2020 về việc triển khai và hướng dẫn cho các cơ 

quan, đơn vị liên quan thống nhất thực hiện trong tham mưu quản lý giá, điều hành 

giá và thống nhất áp dụng hình thức văn bản trong quản lý giá, điều hành giá. 

Để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện áp 

dụng hình thức văn bản trong quản lý giá, điều hành giá, Sở Tài chính đề nghị các 

Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện:  

1. Về nguyên tắc áp dụng, lựa chọn hình thức văn bản: Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm quyền và nội dung về quản lý điều hành giá trong trường hợp cụ 

thể để lựa chọn áp dụng hình thức văn bản phù hợp theo nguyên tắc: 

a) Trường hợp quy định những nội dung hướng dẫn thực hiện các cơ chế, 

chính sách chung về quản lý nhà nước về giá, các cơ chế quản lý đối với một số 

hàng hóa, dịch vụ cụ thể (bao gồm cả nguyên tắc, phương pháp định giá, định 

mức…) đối với từng lĩnh vực phải được ban hành dưới hình thức văn bản quy 

phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

b) Trường hợp nội dung chỉ giới hạn trong phạm vi thực hiện quyết định giá, 

điều chỉnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc thẩm quyền, áp dụng văn bản 

dưới hình thức văn bản cá biệt. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể về yêu cầu quản 

lý, điều hành giá của hàng hóa, dịch vụ để lựa chọn hình thức văn bản là Quyết 

định (cá biệt) hoặc Nghị quyết (cá biệt) theo đúng quy định tại Nghị định 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

c) Trường hợp văn bản đồng thời có nội dung quy định cả về cơ chế quản lý, 

chính sách về giá và nội dung quyết định giá, điều chỉnh giá của hàng hóa, dịch vụ; 

phải được ban hành dưới hình thức văn bản Quy phạm pháp luật. 

2. Căn cứ nội dung nêu trên đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, 

huyện thực hiện, bảo đảm kịp thời triển khai nhiệm vụ theo phân công theo quy 

định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó đối với 

việc xây dựng các cơ chế quản lý, nguyên tắc, phương pháp, định mức tính giá 
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phải đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng để mọi đối tượng chịu tác động, các 

cơ quan cấp trên có thể kiểm tra, giám sát và cho ý kiến theo đúng nguyên tắc xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở các quy định chung đã được xây 

dựng, việc quyết định giá, điều chỉnh giá của các hàng hóa dịch vụ vẫn phải đảm 

bảo quy trình rà soát, đánh giá kỹ phương án giá nhằm đưa ra mức giá phù hợp 

tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên theo quy 

định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Luật. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá báo 

cáo kết quả triển khai thực tế, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị 

phản ánh về Sở Tài chính, Sở Tư pháp để được hướng dẫn thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP (để báo cáo); 

- Sở Tư pháp (phối hợp); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VBĐT, GCS. 

 

 

      KT. GIÁM ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

       Trần Thủ 
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