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Kính gửi:  
 
 

 
 

 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghi ̣điṇh số 

149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung môṭ số điều 

của Nghi ̣điṇh số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghi ̣ điṇh số 

89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ Quy điṇh chi tiết thi hành môṭ 

số điều của Luâṭ Giá về thẩm điṇh giá; 

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP;  

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 

28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP 

ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Giá. 

Qua 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 

21/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, về cơ bản các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn đã nghiêm túc thực hiện đúng Quyết định.  

Tuy nhiên, để công tác thẩm định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ (nhất là 

đối với những tài sản, hàng hóa có tính đặc thù) đảm bảo về mặt thời gian, chất 

lượng và theo đúng quy định của pháp luật; tạo sự chủ động và nâng cao trách 

nhiệm của các đơn vị trong việc đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí 

trong điều kiện ngân sách địa phương còn hạn hẹp; đồng thời để cải cách hành 

chính, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thẩm định giá và mua sắm hàng hoá, 

dịch vụ. Sở Tài chính tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi một số 

nội dung Quy định quản lý nhà nước về Giá ban hành kèm theo Quyết định số 

08/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh (có dự thảo kèm theo). 



1. Đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo nêu trên. Ý kiến tham 

gia bằng văn bản và gửi về Sở Tài chính trước ngày 12/8/2020. Quá thời hạn 

trên, Sở Tài chính không nhận được văn bản tham gia ý kiến của đơn vị coi như 

đồng ý với nội dung Dự thảo. 

2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải nội dung Dự thảo 

Quyết định sửa đổi một số nội dung Quy định quản lý nhà nước về Giá ban hành 

kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh lên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Hà Nam. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng TCKH huyện, TP, thị xã; 

- Lưu: VT, GCS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tạo 
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