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THÔNG BÁO 

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 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 28/4/2014 

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; Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

41/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định 

về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định;  

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 470/TTr-STC ngày 

03/8/2020 về việc thông báo danh sách các các cá nhân sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định thông báo cụ thể như sau: 

1. Danh sách các cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

(sau khi rà soát, cập nhật) phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn các huyện, 

thị xã, thành phố, cụ thể như sau: 

- Danh sách 643 cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá tại UBND huyện Phù Mỹ (Phụ lục số 01 kèm theo); 

- Danh sách 558 cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá tại UBND thị xã An Nhơn (Phụ lục số 02 kèm theo); 

- Danh sách 383 cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá tại UBND huyện Phù Cát (Phụ lục số 03 kèm theo); 

- Danh sách 127 cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá tại UBND huyện Vĩnh Thạnh (Phụ lục số 04 kèm theo); 

- Danh sách 2.362 cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá tại UBND thị xã Hoài Nhơn (Phụ lục số 05 kèm theo); 

- Danh sách 105 cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá tại UBND huyện Tây Sơn (Phụ lục số 06 kèm theo); 
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- Danh sách 502 cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá tại UBND huyện Tuy Phước (Phụ lục số 07 kèm theo); 

- Danh sách 176 cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá tại UBND huyện Vân Canh (Phụ lục số 08 kèm theo); 

- Danh sách 108 cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá tại UBND huyện An Lão (Phụ lục số 09 kèm theo); 

- Danh sách 21 cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê 

khai giá tại UBND huyện Hoài Ân (Phụ lục số 10 kèm theo); 

- Danh sách 1.669 cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực 

hiện kê khai giá tại UBND thành phố Quy Nhơn (Phụ lục số 11 kèm theo); 

2. Triển khai thực hiện kê khai giá 

- Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm 

đăng tải Danh sách kèm theo Thông báo này trên Trang thông tin điện tử của 

cơ quan, địa phương mình để các cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

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

- Cá nhân sản xuất, kinh doanh có tên trong Thông báo này chịu trách nhiệm 

thực hiện kê khai giá hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật về giá. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm niêm yết Thông báo 

của UBND tỉnh theo quy định; đôn đốc, hướng dẫn và thực hiện tiếp nhận, rà soát 

văn bản kê khai giá hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 183/TB-UBND ngày 14/8/2019 của 

UBND tỉnh. 

Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 

cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT Nguyễn Phi Long; 

- Sở Tài chính; 

- UBND huyện,TX,TP; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, K3, K17. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phi Long 
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