
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH   

Số:          /STC-QLG&CS 

V/v lấy ý kiến Bãi bỏ khoản 2, 

khoản 3 Điều 8 Quyết định số 

17/2015/QĐ-UBND ngày 05 

tháng 8 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy 

định quản lý Nhà nước về giá 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Trà vinh, ngày     tháng     năm 2021 

                                 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên & Môi trường Trà Vinh; 

- Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Trà Vinh; 

- Sở xây dựng; 

- Sở Y tế; 

- Sở Giao thông vận tải ; 

- Sở Giáo dục & Đào tạo ; 

- Sở Công thương ; 

- Sở Kế hoạch & Đầu tư ; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Trà Vinh. 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/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; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/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; 

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 ngày 06/8/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; 

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

Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/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; 

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

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

ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

177/2013/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; 



Để thực hiện theo đúng quy định và theo Công văn số 1426/UBND-THNV 

ngày 20/4/2021, về việc xử lý Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tài chính dự thảo Quyết định Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 

Điều 8 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh. Đề nghị các Sở, ngành nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo (Kèm theo 

dự thảo Quyết định), để Sở Tài chính tổng hợp, gửi Sở Tư phẩm thẩm định theo 

quy định.   

Thời gian gửi ý kiến đóng góp Dự Thảo Quyết định về Sở Tài chính trước 

ngày 07/5/2021 (thứ Sáu).  

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý đơn vị để Sở Tài chính hoàn 

chỉnh trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND Tỉnh (b/c); 
- Ban GĐ Sở; 
- Website của Sở; 
- Lưu VT, QLG&CS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
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