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Thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 

của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định về công tác quản lý giá 

trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí xây dựng phương án giá dịch vụ sử 

dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 213/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

trong đó, giao Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh “Phương án khung 

giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh (chợ đầu tư từ 

nguồn vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước)”; 

Sở Công Thương phối hợp với đơn vị tư vấn (Trung tâm Dịch vụ Tài 

chính công - Sở Tài chính tỉnh Cà Mau), UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các đơn vị có liên quan xây dựng Phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán 

hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Phương án giá) và đã được Sở Tài chính 

có ý kiến thẩm định tại công văn số 1440/STC-QLG&CS ngày 26 tháng 5 năm 

2022; theo đó, phương pháp xác định giá dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ phù 

hợp với phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ theo hướng dẫn 

của Bộ Tài chính tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 và thống 

nhất các mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ (giá cụ thể, giá tối 

đa). 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại công văn số 1440/STC-

QLG&CS ngày 26 tháng 5 năm 2022 nêu trên; Căn cứ quy định trình tự, thủ tục 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy 
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phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020); Chỉ thị số 07/CT-

UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc nâng cao 

chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu 

quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; 

Sở Công Thương đề nghị Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh 

đăng tải dự thảo gồm: Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định 

giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh trên Công thông 

tin điện tử tỉnh trong thời gian 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham 

gia đóng góp ý kiến. 

(Đính kèm dự thảo Tờ trình và Quyết định Quy định giá dịch vụ sử dụng 

diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở (QLVB); 

- Lưu: VT, QLTM 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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