
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 
 

Số:         /UBND-TCKH 
V/v thực hiện kê khai giá đối với 

một số hàng hoá, dịch vụ trên địa 

bàn thành phố năm 2022 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             Sầm Sơn, ngày        tháng 04 năm 2022      

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố 

 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Quốc hội; 

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; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 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; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện 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; 

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

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của 

Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện 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; 

Căn cứ Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện 

kê khai giá tại địa phương có khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

UBND thành phố Sầm Sơn đã ban hành Phương án số 1837/PA-UBND 

ngày 17/4/2022 về việc Quản lý giá đối với hàng hoá dịch vụ trên địa bàn thành 

phố Sầm Sơn năm 2022. 

Để thực hiện Kế hoạch và Quy trình kê khai giá đối với các hàng hoá, dịch 

vụ thuộc danh mục phải kê khai giá theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND thành phố Sầm Sơn yêu 

cầu các cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn 

thực hiện kê khai, đăng ký giá. Cụ thể như sau: 

1. Đối tượng kê khai giá: 

- Dịch vụ lưu trú du lịch gồm: Thuê phòng, nhà nghỉ, khách sạn, biệt thự, 

căn hộ, lều trại. 

- Dịch vụ chụp ảnh; dịch vụ chụp ảnh cùng lâu đài cát. 

- Dịch vụ vận chuyển bằng xe điện, xe xích lô, tàu thuyền, canô, môtô nước  
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và dịch vụ cho thuê xe đạp đôi. 

- Dịch vụ cho thuê ghế ngồi trên bãi biển. 

- Dịch vụ cho thuê phao bơi, áo tắm, tắm nước ngọt. 

- Dịch vụ cho thuê xe ngựa. 

- Dịch vụ vui chơi giải trí: Xe tàu lượn cao tốc, xe điện đụng, nhà phao hơi 

nhún, xe điện lượn siêu nhân. 

- Các loại hàng hóa, dịch vụ ăn, uống. 

- Dịch vụ giải trí: Hát karaoke, massage, tẩm quất. 

2. Nội dung thực hiện: 

Đơn vị kê khai giá đến Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố, gửi văn 

bản kê khai giá gồm:  

- Công văn (có mẫu kèm theo); 

- Bảng kê khai mức giá (có mẫu kèm theo). 

3. Thời gian: từ ngày 23/04/2022. 

Yêu cầu các cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chấp hành kê khai giá theo 

quy định; Giao UBND các xã, phường tuyên truyền, thông báo đến các cơ sở 

kinh doanh thực hiện việc kê khai giá năm 2022./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Chủ tịch UBND thành phố (b/c); 

- UBND các xã, phường; 

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan (để thực hiện); 

- Lưu VT, TCKH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

           Nguyễn Ngọc Bích 
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