
ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG HOÀI HẢO 

Số:         /UBND-TC 
Về việc triển khai thực hiện kê 

khai giá theo Thông báo số 

193/TB-UBND ngày 10/8/2020 

của UBND tỉnh Bình Định 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 Hoài Hảo, ngày        tháng 10  năm 2020 

 

Kính gửi:    

 - Ban nhân dân 6 khu phố ; 

 - Hộ kinh doanh cá thể thuộc danh mục 

kê khai giá theo quy định; 

 

Căn cứ Thông báo số 193/TB-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định 

về danh sách các cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

Căn cứ văn bản số 803/UBND-TH ngày 6/10/2020 của UBND thị xã Hoài Nhơn 

về việc triển khai thực hiện kê khai giá theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 

10/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định; 

Để thực hiện tốt việc triển khai kê khai giá nhằm phục vụ cho công tác quản lý 

nhà nước và chống thất thu thuế trên địa bàn phường, Chủ tịch UBND phường có ý kiến 

như sau: 

1. Văn phòng UBND phường: 

Đăng tải Danh sách các cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện kê khai giá 

kèm theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh trên Trang 

thông tin điện tử của UBND phường để các cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú được biết 

và thực hiện kê khai, cập nhật thông tin theo quy định. 

2. Ban nhân dân các khu phố: 

Ban nhân dân các khu phố có trách nhiệm niêm yết Thông báo số 193/TB-UBND 

của UBND tỉnh và kèm theo danh sách các cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện 

kê khai giá tại trụ sở khu phố.  

3. Tài chính – kế toán phường: 

Đôn đốc, hướng dẫn, rà soát quá trình thực hiện kê khai của các cá nhân và cập 

nhật kết quả thực hiện để gửi báo cáo về UBND thị xã (thông qua phòng Tài chính – Kế 

hoạch) 

4. Đài truyền thanh phường: 

Thông báo triển khai kê khai giá dịch vụ lưu trú hằng ngày trên loa phát thanh để 

công dân biết, thực hiện theo quy định.  



5. Cá nhân kinh doanh có tên trong danh sách kèm theo công văn này chịu trách 

nhiệm thực hiện kê khai giá dịch vụ lưu trú theo Phụ lục số 4: Mẫu văn bản kê khai giá 

kèm theo Bảng kê khai mức giá tại Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 

Bộ Tài chính gửi về phòng Tài chính – Kế hoạch trước ngày 16/10/2020. Cụ thể như sau:  

- Đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú: truy cập vào trang web 

http://quanlyluutru.binhdinh.gov.vn (có phụ lục hướng dẫn đính kèm) 

Trường hợp cá nhân không thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định 

thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giá theo quy định của pháp luật về giá. 

Văn phòng UBND phường, các ngành có liên quan, Ban nhân dân các khu 

phố; Cá nhân thuộc diện kê khai giá thực hiện nghiêm túc ./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Thị Sang 

http://quanlyluutru.binhdinh.gov.vn/
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