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QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP
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NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC 
THANH KIỂM TRATHANH KIỂM TRA

- Luật giá 2013

- Luật Thanh tra 2010

- 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; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP

- Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử - Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lí giá, phí, lệ phí, 
hóa đơn; Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của nghị định số 109/2013/NĐ-CP 

- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Thanh tra.

- Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ 
quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra 
chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
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NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC 
THANH KIỂM TRATHANH KIỂM TRA

- Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ
về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính.

- Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 quy định
phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ

- 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; Thông tư số
233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều
của thông tư số 56/2014/TT-BTC

- Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 16/10/2014 của Thanh tra
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của
Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

- Thông tư số 19/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt
động thanh tra ngành tài chính.
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QUY TRÌNH THỰC HIỆNQUY TRÌNH THỰC HIỆN

BƯỚC I. CHUẨN BỊ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH BƯỚC I. CHUẨN BỊ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH 
KIỂM TRAKIỂM TRA

BƯỚC IBƯỚC II. TIẾN HÀNH KIỂM TRAI. TIẾN HÀNH KIỂM TRA

BƯỚC IBƯỚC III. II. KẾT THÚC KIỂM TRAKẾT THÚC KIỂM TRABƯỚC IBƯỚC III. II. KẾT THÚC KIỂM TRAKẾT THÚC KIỂM TRA

77



BƯỚC IBƯỚC I. CHUẨN BỊ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA. CHUẨN BỊ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA

11.. ThuThu thậpthập thôngthông tintin

22.. LậpLập kếkế hoạchhoạch kiểmkiểm tratra

33.. RaRa quyếtquyết định,định, phêphê duyệtduyệt kếkế
hoạchhoạch kiểmkiểm tratrahoạchhoạch kiểmkiểm tratra

44.. ChuẩnChuẩn bịbị triểntriển khaikhai kiểmkiểm tratra

88



BƯỚC IBƯỚC I. CHUẨN BỊ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA. CHUẨN BỊ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA

11.. ThuThu thậpthập thôngthông tintin

11..11.. NguồnNguồn thôngthông tintin::
11..22.. YêuYêu cầucầu vềvề thôngthông tintin thuthu thậpthập..
11..22..11.. ThôngThông tintin chungchung vềvề hànghàng hóa,hóa, dịchdịch vụvụ chuẩnchuẩn
bịbị kiểmkiểm tratra::bịbị kiểmkiểm tratra::
11..22..22..TìnhTình hìnhhình cụcụ thểthể tạitại tổtổ chức,chức, cácá nhânnhân sảnsản xuất,xuất,
kinhkinh doanhdoanh hànghàng hóa,hóa, dịchdịch vụvụ
1.2.3. Đề xuất tiến hành kiểm tra
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BƯỚC IBƯỚC I. CHUẨN BỊ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA. CHUẨN BỊ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA

22.. LậpLập kếkế hoạchhoạch kiểmkiểm tratra::
22..11.. MụcMục đích,đích, yêuyêu cầucầu cuộccuộc kiểmkiểm tratra
22..22.. NộiNội dungdung kiểmkiểm tratra
22..33..ThờiThời kỳkỳ kiểmkiểm tra,tra, thờithời giangian kiểmkiểm tra,tra, đơnđơn vịvị đếnđến kiểmkiểm
tratra ..
22..44.. TổTổ chứcchức thựcthực hiệnhiện22..44.. TổTổ chứcchức thựcthực hiệnhiện
22..55.. LựcLực lượnglượng kiểmkiểm tratra

33.. RaRa quyếtquyết định,định, phêphê duyệtduyệt kếkế hoạchhoạch kiểmkiểm
tratra

44.. ChuẩnChuẩn bịbị triểntriển khaikhai kiểmkiểm tratra
44..11.. ThôngThông báobáo kếkế hoạchhoạch triểntriển khaikhai kiểmkiểm tratra chocho cơcơ
quan,quan, đơnđơn vịvị đượcđược kiểmkiểm tratra::
44..22.. HọpHọp đoàn,đoàn, chuẩnchuẩn bịbị triểntriển khaikhai kiểmkiểm tratra
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BƯỚC IIBƯỚC II. TIẾN HÀNH KIỂM TRA. TIẾN HÀNH KIỂM TRA

1.1. Công bố quyết định kiểm traCông bố quyết định kiểm tra

2.2. Thực hiện kiểm traThực hiện kiểm tra

3.3. Xử lý vi phạm hành chínhXử lý vi phạm hành chính
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BƯỚC IIBƯỚC II. TIẾN HÀNH KIỂM TRA. TIẾN HÀNH KIỂM TRA
1. Công bố quyết định kiểm tra1. Công bố quyết định kiểm tra

2. Thực hiện kiểm tra2. Thực hiện kiểm tra
2.1. Kiểm tra việc chấp hành chế độ về kê khai giá và niêm

yết giá.

2.2. Kiểm tra yếu tố hình thành giá của hàng hoá, dịch vụ2.2. Kiểm tra yếu tố hình thành giá của hàng hoá, dịch vụ

2.3. Kiểm tra việc thực hiện bình ổn giá2.3. Kiểm tra việc thực hiện bình ổn giá2.3. Kiểm tra việc thực hiện bình ổn giá2.3. Kiểm tra việc thực hiện bình ổn giá

3. Xử phạt vi phạm hành chính3. Xử phạt vi phạm hành chính
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BƯỚC IIIBƯỚC III. KẾT THÚC KIỂM TRA. KẾT THÚC KIỂM TRA

1. Báo cáo kết quả kiểm tra, 1. Báo cáo kết quả kiểm tra, 
2. Bàn giao, lưu trữ hồ sơ kiểm tra2. Bàn giao, lưu trữ hồ sơ kiểm tra
3. Họp rút kinh nghiệm Đoàn kiểm tra3. Họp rút kinh nghiệm Đoàn kiểm tra
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B - PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 
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MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁMỤC ĐÍCH YÊU CẦU CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁ

- Phát hiện và xử lý những sai phạm của các đối
tượng là tổ chức, cá nhân khi thực hiện Luật Giá
trong các lĩnh vực: Bình ổn giá; Định giá; Đăng ký
giá; Kê khai giá; Niêm yết giá; Hiệp thương giá; Yếu
tố hình thành giá; Thẩm định giá.

- Kiểm tra sự hợp lý của những yếu tố chi phí trong
phương án giá và kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh của các tổ chức, cá nhân có kinh doanh các
hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục do nhà nước quản
lý giá.
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MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁMỤC ĐÍCH YÊU CẦU CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁ

- Kiểm tra định mức tiêu hao, chấp hành chế độ quản
lý về tài chính, khấu hao, phí, thuế trong xây dựng
phương án giá. Kiểm tra việc tuân thủ trong chấp
hành bán đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quy định ban hành.

- Đánh giá những tồn tại, bất cập trong cơ chế chính
sách về quản lý giá như việc lập, thẩm định và phê
duyệt phương án giá; đề xuất, kiến nghị về cơ chế với
cơ quan nhà nước có thẩm quyền...
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TIẾN HÀNH KIỂM TRA
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1. Kiểm tra việc chấp hành chế độ về kê khai giá và
niêm yết giá.

1.1. Kiểm tra việc thực hiện kê khai giá

* Đối tượng kiểm tra

Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hàngCác cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hàng
hóa dịch vụ phải kê khai giá. Các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ kê khai giá
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* Những sai phạm điển hình

- Không thực hiện kê khai giá hoặc kê khai thiếu, không
đầy đủ mặt hàng theo quy định.

- Thời điểm kê khai giá chậm so với quy định.

- Kê khai không đúng mẫu biểu do cơ quan có thẩm
quyền quy định. Không kê khai phần chiết khấu, giảmquyền quy định. Không kê khai phần chiết khấu, giảm
giá hàng bán

- Không công khai mức giá đã kê khai;

- Kê khai giá không đúng giá bán thực tế đơn vị thực
hiện;
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* Phương pháp kiểm tra và kỹ năng phát hiện sai
phạm
TậpTập hợphợp cáccác côngcông việcviệc đơnđơn vịvị đãđã thựcthực hiệnhiện vềvề kêkê khaikhai giágiá;;
đốiđối chiếuchiếu vớivới nhữngnhững quyquy địnhđịnh củacủa pháppháp luậtluật vềvề kêkê khaikhai giágiá
đơnđơn vịvị phảiphải thựcthực hiệnhiện..
-- KiểmKiểm tratra đốiđối chiếuchiếu quyquy địnhđịnh đểđể phátphát hiệnhiện saisai phạmphạm củacủa
cáccác hồhồ sơsơ kêkê khaikhai giágiá vềvề cáccác nộinội dungdung:: QuyQuy trìnhtrình thựcthực hiệnhiện
kêkê khaikhai;; biểubiểu mẫumẫu soso vớivới vănvăn bảnbản hướnghướng dẫndẫn đãđã đúngđúng quyquy
cáccác hồhồ sơsơ kêkê khaikhai giágiá vềvề cáccác nộinội dungdung:: QuyQuy trìnhtrình thựcthực hiệnhiện
kêkê khaikhai;; biểubiểu mẫumẫu soso vớivới vănvăn bảnbản hướnghướng dẫndẫn đãđã đúngđúng quyquy
địnhđịnh chưa?chưa?..
-- XácXác địnhđịnh sốsố lượnglượng mặtmặt hànghàng doanhdoanh nghiệpnghiệp sảnsản xuất,xuất, kinhkinh
doanhdoanh phảiphải thựcthực hiệnhiện kêkê khaikhai giágiá (báo(báo cáocáo kếtkết quảquả kinhkinh
doanh,doanh, tàitài khoảnkhoản theotheo dõidõi doanhdoanh thu,thu, sổsổ chichi tiếttiết bánbán hàng),hàng),
soso vớivới quyquy địnhđịnh vềvề danhdanh mụcmục hànghàng hóahóa phảiphải kêkê khaikhai nhằmnhằm
phátphát hiệnhiện cácá nhân,nhân, tổtổ chứcchức khôngkhông thựcthực hiệnhiện đúngđúng vàvà đầyđầy đủđủ
cáccác mặtmặt hànghàng theotheo quyquy địnhđịnh..
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* Phương pháp kiểm tra và kỹ năng phát hiện sai
phạm

-- XácXác địnhđịnh sốsố lầnlần thaythay đổiđổi giágiá tạitại cáccác thờithời điểmđiểm kêkê khaikhai giágiá
trongtrong thờithời kỳkỳ kiểmkiểm tratra;; thờithời hạnhạn nộpnộp báobáo cáocáo giảigiải trìnhtrình vềvề cơcơ
quanquan tiếptiếp nhậnnhận kêkê khaikhai giágiá;; tỷtỷ lệlệ biếnbiến độngđộng giágiá thờithời kỳkỳ đầuđầu vàvà
thờithời kỳkỳ cuốicuối củacủa thờithời kỳkỳ kiểmkiểm tratra;; tỷtỷ lệlệ biếnbiến độngđộng củacủa từngtừng lầnlần
thaythay đổiđổi soso vớivới kêkê khaikhai giágiá..thaythay đổiđổi soso vớivới kêkê khaikhai giágiá..

-- KiểmKiểm tratra cáccác chínhchính sáchsách bánbán hànghàng đểđể xemxem xétxét cáccác đợtđợt tăng,tăng,
giảmgiảm giá,giá, khuyếnkhuyến mạimại củacủa tổtổ chứcchức cácá nhân,nhân, đốiđối chiếuchiếu vớivới hồhồ
sơsơ kêkê khaikhai giágiá đểđể xemxem xétxét đãđã đủđủ vềvề cáccác lầnlần (các(các đợt)đợt) tăng,tăng,
giảm,giảm, khuyếnkhuyến mạimại;; việcviệc thựcthực hiệnhiện vềvề thờithời giangian nộpnộp hồhồ sơsơ kêkê
khaikhai giágiá gửigửi chocho cơcơ quanquan chứcchức năngnăng theotheo thẩmthẩm quyềnquyền;;
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* Thực tế qua kiểm tra những năm qua

+ Kê khai theo biểu mẫu cũ;

+ Chưa thực hiện kê khai đầy đủ các mặt hàng mà công ty
thực bán.

+ Không thực hiện kê khai giá bán lẻ, giá bán buôn.

+ Không kê khai các chính sách chiết khấu, giảm giá.+ Không kê khai các chính sách chiết khấu, giảm giá.

+ Thời gian kê khai giá chậm hơn so với thời điểm điều
chỉnh giá bán.

2222



* Mức xử phạt VPHC về kê khai giá

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày

27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực quản lí giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Điều 13 Nghị định số 109/2013/NĐ-
CP

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi kê khai
không đủ các nội dung của văn bản kê khai giá sau khi cơ quan nhà nước có
thẩm quyền tiếp nhận kê khai giá đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu nộp lạithẩm quyền tiếp nhận kê khai giá đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu nộp lại
văn bản kê khai giá.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:

a) Không thông báo bằng văn bản về mức giá điều chỉnh tăng hoặc giảm cho
cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp phải thực hiện thông
báo giá theo quy định của pháp luật về giá;

b) Áp dụng mức giá kê khai, đăng ký không đúng thời hạn theo quy định của
pháp luật về giá kể từ ngày thực hiện kê khai giá, đăng ký giá với cơ quan
nhà nước có thẩm quyền.
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* Mức xử phạt VPHC về kê khai giá

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không kê khai giá đúng thời hạn theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền;

b) Không kê khai giảm giá phù hợp với biến động giảm giá của yếu tố hình thành giá
theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Đối với hành vi không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không kê khai giá
từ 01 đến 10 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá;từ 01 đến 10 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định
tại Điểm a Khoản này trong trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm; hành vi không kê
khai giá từ 11 đến 20 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định
tại Điểm b Khoản này trong trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm; hành vi không kê
khai giá từ 21 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá trở lên;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không kê khai giá
từ 21 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá trở lên trong trường hợp vi phạm
nhiều lần, tái phạm.
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* Mức xử phạt VPHC về tăng giảm giá hàng hóa bất hợp lý
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu hàng hóa, dịch vụ bán tăng giá
có tổng giá trị đến 50.000.000 đồng, đối với một trong những hành vi tăng giá sau:

a) Tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá đã kê khai hoặc đăng ký với cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

b) Tăng giá theo giá ghi trong Biểu mẫu đăng ký hoặc văn bản kê khai giá với cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản
yêu cầu giải trình mức giá đăng ký hoặc kê khai hoặc có văn bản yêu cầu đình chỉ áp
dụng mức giá mới và thực hiện đăng ký lại, kê khai lại mức giá.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định
tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến
100.000.000 đồng.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định
tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị từ trên 100.000.000 đồng
đến 200.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định
tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị từ trên 200.000.000 đồng
đến 500.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định
tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị trên 500.000.000 đồng.

* Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân
2525



1.2. Kiểm tra việc niêm yết, công khai thông tin về 
giá và bán theo giá niêm yết, công khai
* Đối tượng kiểm tra: Là các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức 
kinh doanh kinh doanh hàng hóa dịch vụ phải niêm yết giá 

* Những sai phạm điển hình

- Không niêm yết giá bán hàng hóa, dịch vụ.

- Niêm yết giá bán không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn, không thuận tiện- Niêm yết giá bán không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn, không thuận tiện
cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng.

- Niêm yết giá không đúng địa điểm. Niêm yết giá không rõ ràng về
các khoản mục trong giá bán (như đã có thuế chưa? các dịch vụ,
chính sách khác trong giá bán...).

- Không công khai thông tin về giá bằng hình thức khác ngoài niêm
yết giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ
do Nhà nước định giá; bình ổn giá, kê khai giá.

- Bán hàng hóa, dịch vụ không đúng theo giá niêm yết.
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* Phương pháp kiểm tra và kỹ năng phát hiện
sai phạm

- Kiểm tra quan sát bằng mắt thường để xem xét việc
niêm yết đã đúng quy định về địa điểm? (tại nơi bán
hàng, phòng kinh doanh, vị trí thuận tiện dễ thấy...), danh
mục hàng hóa đã đầy đủ theo hồ sơ đã kê khai, bảng tin,mục hàng hóa đã đầy đủ theo hồ sơ đã kê khai, bảng tin,
biển hiệu, tem, nhãn, bao bì trên sản phẩm; trang thông
tin, công bố...tại thời điểm kiểm tra.

- Thời điểm niêm yết có đúng quy định về thời hạn theo
hồ sơ kê khai giá?

- Kiểm tra sổ bán hàng, hóa đơn bán hàng, các chứng từ
có liên quan để xác định đơn vị có bán đúng giá niêm yết
hay không khi có điều chỉnh giá
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* Thực tế qua kiểm tra những năm qua

+ Niêm yết không đầy đủ giá bán của hàng hoá, dịch vụ
tại thời điểm tra;
+ Niêm yết giá nhưng không ghi chú các yếu tố không
cấu thành trong giá dẫn đến gây nhầm lẫn cho khách
hàng;
+ Bán hàng hoá, dịch vụ với giá cao hơn giá niêm yết+ Bán hàng hoá, dịch vụ với giá cao hơn giá niêm yết
hoặc giá kê khai với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
+ Thiếu 01 hình thức công khai (trên web, đăng báo..)
đối với hàng hóa thuộc danh mục Nhà nước Định giá,
Bình ổn giá, kê khai giá
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* Mức xử phạt VPHC về niêm yết, công khai giá
Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP  và Khoản 
5 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau đây:

a) Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa Điểm phải niêm yết
giá theo quy định của pháp luật;

b) Niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng.b) Niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một
trong các hành vi sau:

a) Hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp
vi phạm nhiều lần; tái phạm;

b) Niêm yết giá không đúng giá cụ thể hoặc không nằm trong khung
giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu do
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đối với hàng hóa, dịch
vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá”
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* Mức xử phạt VPHC về niêm yết, công khai giá
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi
bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân
định giá không thuộc Khoản 5 Điều này.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành
vi không công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ bằng hình
thức khác theo quy định của pháp luật ngoài hình thức niêm yết giá
đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ dođối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do
Nhà nước định giá; Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn
giá, kê khai giá.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành
vi bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh
mục bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hạn chế kinh
doanh hoặc kinh doanh có điều kiện.

* Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối 
với cá nhân
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22.. KiểmKiểm tratra yếuyếu tốtố hìnhhình thànhthành giágiá củacủa hànghàng hoá,hoá, dịchdịch
vụvụ

* Những sai phạm điển hình:

- Lập hồ sơ phương án giá tính không đúng các yếu tố chi
phí theo định mức kinh tế, kỹ thuật do cơ quan nhà nước hoặc
đơn vị ban hành.đơn vị ban hành.

- Lập, trình phương án giá tính không đúng các khoản chi
phí nguyên vật liệu đầu vào như: Vận chuyển, thuê kho, bãi;
thưởng phạt hợp đồng mua bán hàng hóa...; Chi phí KHTSCĐ;
Chi phí tài chính; Chi phí tiền lương.....

- Lập trình phương án giá tính không đúng các khoản chi
phí thuế, phí, các khoản phải chi trả theo quy định nhà nước
trong yếu tố hình thành giá.
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* Phương pháp kiểm tra và kỹ năng phát hiện sai
phạm

-- XácXác địnhđịnh rõrõ hìnhhình thứcthức bánbán hànghàng vàvà hệhệ thốngthống phânphân phốiphối
hànghàng hóa,hóa, dịchdịch vụvụ từtừ khâukhâu nhậpnhập khẩu,khẩu, sảnsản xuất,xuất, lưulưu thôngthông đếnđến taytay
ngườingười tiêutiêu dùngdùng..

-- XácXác địnhđịnh cáccác yếuyếu tốtố chichi phíphí hợphợp lýlý thựcthực tếtế (không(không baobao gồmgồm
cáccác khoảnkhoản chichi phíphí khôngkhông đượcđược trừtrừ khikhi quyếtquyết toántoán thuếthuế thuthu nhậpnhập
doanhdoanh nghiệpnghiệp theotheo chếchế độđộ quyquy định)định) củacủa hànghàng hoá,hoá, dịchdịch vụvụ củacủa
đơnđơn vịvị tạitại thờithời kỳkỳ đầuđầu vàvà thờithời kỳkỳ cuốicuối củacủa thờithời kỳkỳ kiểmkiểm tratra;; trườngtrường
hợphợp thờithời kỳkỳ kiểmkiểm tratra khôngkhông trùngtrùng vớivới kỳkỳ kếkế toántoán (quý,(quý, năm)năm) thìthì sốsốhợphợp thờithời kỳkỳ kiểmkiểm tratra khôngkhông trùngtrùng vớivới kỳkỳ kếkế toántoán (quý,(quý, năm)năm) thìthì sốsố
liệuliệu đểđể tậptập hợphợp cáccác chichi phíphí củacủa hànghàng hoá,hoá, dịchdịch vụvụ theotheo hìnhhình thứcthức
kếkế toántoán quảnquản trịtrị..

-- ĐốiĐối chiếuchiếu báobáo cáocáo quyếtquyết toántoán tàitài chính,chính, sổsổ sáchsách nhậpnhập xuấtxuất
vậtvật tưtư vớivới hồhồ sơsơ phươngphương ánán đểđể xemxem xétxét cáccác yếuyếu tốtố chichi phíphí
nguyênnguyên vậtvật liệuliệu cócó đúngđúng vớivới địnhđịnh mứcmức đãđã banban hànhhành..

-- ĐốiĐối chiếuchiếu báobáo cáocáo quyếtquyết toántoán tàitài chính,chính, sổsổ sáchsách kếkế toántoán
vớivới phươngphương ánán giágiá đểđể xemxem xétxét nhữngnhững khoảnkhoản chichi phíphí khôngkhông đúngđúng
chínhchính sáchsách chếchế độđộ..
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- Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc mặt hàng trong
danh sách phải đăng ký giá thì tiến hành đối chiếu các khoản
mục chi phí thực tế của hàng hoá, dịch vụ xác định khi kiểm tra
với các khoản mục chi phí của hàng hoá, dịch vụ trong hồ sơ
đăng ký giá của đơn vị. Nếu có sự sai, khác về các khoản mục
chi phí giữa hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá của đơn vị với thực
tế kiểm tra phải xác định rõ nguyên nhân.
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22..11.. XácXác địnhđịnh biếnbiến độngđộng giágiá bánbán củacủa hànghàng hoá,hoá, dịchdịch vụvụ

XácXác địnhđịnh mứcmức giágiá bánbán tạitại thờithời điểmđiểm đầu,đầu, thờithời điểmđiểm cuốicuối
vàvà cáccác lầnlần thaythay đổiđổi giágiá trongtrong thờithời kỳkỳ kiểmkiểm tratra (thực(thực hiệnhiện
nhưnhư đãđã nêunêu tạitại BướcBước 22,, KhoảnKhoản 11,, ĐiểmĐiểm 11..11 KiểmKiểm tratra vềvề
kêkê khaikhai giá)giá)..

22..22.. XácXác địnhđịnh cáccác yếuyếu tốtố chichi phíphí củacủa hànghàng hoá,hoá, dịchdịch vụvụ
22..22..11.. ĐốiĐối vớivới hànghàng hoá,hoá, dịchdịch vụvụ nhậpnhập khẩukhẩu
CácCác yếuyếu tốtố chichi phíphí đầuđầu vàovào củacủa hànghàng hoá,hoá, dịchdịch vụvụ khâukhâu
nhậpnhập khẩu,khẩu, gồmgồm:: ChiChi phíphí muamua hànghàng hóa,hóa, dịchdịch vụvụ nhậpnhập
khẩukhẩu;; chichi phíphí thuếthuế khâukhâu nhậpnhập khẩukhẩu (thuế(thuế nhậpnhập khẩu,khẩu,
thuếthuế tiêutiêu thụthụ đặcđặc biệt)biệt);; cáccác loạiloại chichi phíphí kháckhác (phí,(phí, lệlệ phí,phí,
vậnvận chuyển,chuyển, thuêthuê khokho bãi,bãi, bốcbốc xếp)xếp) vàvà cáccác chichi phíphí kháckhác
cócó liênliên quanquan..
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22..22..22.. ĐốiĐối vớivới hànghàng hoá,hoá, dịchdịch vụvụ sảnsản xuấtxuất trongtrong nướcnước
-- CácCác yếuyếu tốtố chichi phíphí củacủa hànghàng hoá,hoá, dịchdịch vụvụ khâukhâu sảnsản
xuất,xuất, gồmgồm:: ChiChi phíphí nguyênnguyên vậtvật liệuliệu trựctrực tiếptiếp (trường(trường hợphợp
cócó nguyênnguyên vậtvật liệuliệu nhậpnhập khẩukhẩu thìthì kiểmkiểm tra,tra, xácxác địnhđịnh giágiá
vốnvốn nguyênnguyên vậtvật liệuliệu nhậpnhập khẩukhẩu tươngtương tựtự nhưnhư đốiđối vớivới
hànghàng hoáhoá nhậpnhập khẩu)khẩu);; chichi phíphí nhânnhân côngcông trựctrực tiếptiếp;; chichi
phíphí khấukhấu haohao TSCĐTSCĐ;; chichi phíphí năngnăng lượnglượng (Xăng,(Xăng, dầu,dầu,
điện,điện, than,than, mỡ,mỡ, gaga vàvà cáccác loạiloại khác)khác);; chichi phíphí sảnsản xuấtxuấtđiện,điện, than,than, mỡ,mỡ, gaga vàvà cáccác loạiloại khác)khác);; chichi phíphí sảnsản xuấtxuất
chungchung..
- Các yếu tố chi phí của hàng hoá, dịch vụ khâu kinh
doanh, gồm: Chi phí quản lý doanh nghiệp; chi phí bán
hàng (chiết khấu hoa hồng đại lý, chi phí luân chuyển
hàng hoá, chi phí quảng cáo, tiếp thị, các loại chi phí
khác); chi phí tài chính.
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2.3. Xác định tỷ trọng của các yếu tố chi phí trong giá
thành, giá bán sản phẩm
- Trên cơ sở kiểm tra các yếu tố chi phí (nêu tại Bước 2,
Khoản 2, Điểm 2.2 của Quy trình), lập biểu xác định tỷ
trọng (%) các yếu tố chi phí trong giá thành, giá bán của
hàng hoá dịch vụ; mức độ biến động (số tuyệt đối và tỷ
lệ %) của từng yếu tố chi phí từ đầu đến cuối kỳ kiểm
tra.tra.
- Phân tích các yếu tố chi phí đầu vào có biến động, ảnh
hưởng đến giá thành, giá bán của hàng hoá dịch vụ; so
sánh với biểu tình hình tăng giá (nêu tại Bước 2, Khoản
2, Điểm 2.1 của Quy trình) để đánh giá việc tăng, giảm
giá bán hàng hoá, dịch vụ của đơn vị có phù hợp với
tình hình biến động của các yếu tố chi phí đầu vào hay
không?
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2.4. Phân tích yếu tố chi phí đầu vào, có biến động, tác
động đến giá thành, giá bán của hàng hoá, dịch vụ trong
một số trường hợp cụ thể

- Trường hợp trong thời kỳ kiểm tra, một số yếu tố chi
phí đầu vào có biến động lớn, như: Giá cả hàng hoá trên
thị trường có biến động lớn Nhà nước phải thực hiện
bình ổn giá đối với vật tư, nguyên liệu nhập cụ thể; Nhà
nước điều chỉnh giá bán, như: xăng, dầu, điện, than…;nước điều chỉnh giá bán, như: xăng, dầu, điện, than…;
Nhà nước điều chỉnh chính sách thuế hoặc thời kỳ kiểm
tra không trùng với niên độ hạch toán kế toán. Khi đó,
tiến hành lập biểu xác định sự điều chỉnh chế độ, chính
sách của Nhà nước và biến động của các yếu tố chi phí
đầu vào tác động làm tăng, giảm giá thành, giá bán của
hàng hóa, dịch vụ (số tuyệt đối và tỷ lệ %).
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- Trên cơ sở biến động giá của sản phẩm do doanh
nghiệp quyết định và tác động của các yếu tố chi phí đầu
vào; phân tích, đánh giá về mức độ hợp lý giữa biến
động chi phí đầu vào với việc tăng, giảm giá bán của
doanh nghiệp.

* Mức xử phạt VPHC về tăng giảm giá hàng hóa bất hợp lý
khi kiểm tra yếu tố hình thành giákhi kiểm tra yếu tố hình thành giá

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 13 Nghị định số 109/NĐ-CP:
Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng hành vi
tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý khi kiểm tra
yếu tố hình thành giá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ,
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh.
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33.. KiểmKiểm tratra việcviệc thựcthực hiệnhiện cáccác biệnbiện pháppháp bìnhbình ổnổn giágiá củacủa
NhàNhà nướcnước
33..11.. KiểmKiểm tratra việcviệc chấpchấp hànhhành cáccác quyquy địnhđịnh vềvề đăngđăng kýký
giá,giá, kêkê khaikhai giágiá trongtrong thờithời kỳkỳ NhàNhà nướcnước thựcthực hiệnhiện bìnhbình ổnổn
giágiá..
-- TrìnhTrình tự,tự, thủthủ tụctục kiểmkiểm tratra việcviệc chấpchấp hànhhành cáccác quyquy địnhđịnh
vềvề đăngđăng kýký giá,giá, kêkê khaikhai giágiá trongtrong thờithời kỳkỳ NhàNhà nướcnước thựcthựcvềvề đăngđăng kýký giá,giá, kêkê khaikhai giágiá trongtrong thờithời kỳkỳ NhàNhà nướcnước thựcthực
hiệnhiện bìnhbình ổnổn giágiá thựcthực hiệnhiện nhưnhư đãđã nêunêu tạitại BướcBước II,II,
KhoảnKhoản 11 củacủa QuyQuy trìnhtrình..
-- XemXem xétxét phươngphương ánán tínhtính giágiá hànghàng hoá,hoá, dịchdịch vụvụ thuộcthuộc
danhdanh mụcmục NhàNhà nướcnước thựcthực hiệnhiện bìnhbình ổnổn giágiá dodo đơnđơn vịvị lậplập;;
đốiđối chiếuchiếu vớivới hướnghướng dẫndẫn vềvề QuyQuy chế,chế, phươngphương pháppháp tínhtính
giágiá dodo cơcơ quanquan cócó thẩmthẩm quyềnquyền quyquy địnhđịnh;; TrênTrên ccơơ sởsở quyquy
trìnhtrình thựcthực hiệnhiện đãđã nêunêu tạitại BướcBước II,II, KhoảnKhoản 22
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- Trường hợp đơn vị lập phương án tính giá
hàng hoá, dịch vụ không đúng hướng dẫn về
Phương pháp tính giá do cơ quan có thẩm
quyền quy định thì xác định rõ nguyên nhân,
mứcmức độđộ saisai phạm,phạm, báobáo cáocáo ngườingười cócó thẩmthẩm quyềnquyềnmứcmức độđộ saisai phạm,phạm, báobáo cáocáo ngườingười cócó thẩmthẩm quyềnquyền
xemxem xét,xét, kiếnkiến nghịnghị xửxử lýlý theotheo quyquy địnhđịnh..
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3.2. Kiểm tra việc thực hiện công khai thông tin về giá:

- Tập hợp những quy định của pháp luật về công khai
thông tin về giá mà đơn vị phải thực hiện.

- Kiểm tra các công việc đơn vị đã thực hiện theo quy
định của pháp luật về công khai thông tin về giá; xác
định đúng, sai.

- Trường hợp đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện
không đúng các quy định trong việc công khai thông tin
về giá thì xác định rõ nguyên nhân, mứcmức độđộ saisai phạm,phạm,
báobáo cáocáo ngườingười cócó thẩmthẩm quyềnquyền xemxem xét,xét, kiếnkiến nghịnghị xửxử lýlý
theotheo quyquy địnhđịnh..
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33..33.. KiểmKiểm tratra việcviệc thựcthực hiệnhiện quyquy địnhđịnh vềvề giágiá tốitối đa,đa, tốitối
thiểu,thiểu, khungkhung giágiá đốiđối vớivới hànghàng hoá,hoá, dịchdịch vụvụ
-- TậpTập hợphợp nhữngnhững quyquy địnhđịnh củacủa pháppháp luậtluật vềvề giágiá tốitối đa,đa, tốitối
thiểu,thiểu, khungkhung giágiá đốiđối vớivới hànghàng hoá,hoá, dịchdịch vụvụ màmà đơnđơn vịvị phảiphải
thựcthực hiệnhiện..
-- KiểmKiểm tra,tra, đốiđối chiếuchiếu giágiá bánbán thựcthực tếtế củacủa hànghàng hóa,hóa, dịchdịch
vụvụ dodo đơnđơn vịvị thựcthực hiệnhiện soso vớivới giágiá bánbán đăngđăng ký,ký, giágiá tốitối đa,đa,
tốitối thiểu,thiểu, khungkhung giágiá dodo cơcơ quanquan NhàNhà nướcnước cócó thẩmthẩm quyềnquyền
vụvụ dodo đơnđơn vịvị thựcthực hiệnhiện soso vớivới giágiá bánbán đăngđăng ký,ký, giágiá tốitối đa,đa,
tốitối thiểu,thiểu, khungkhung giágiá dodo cơcơ quanquan NhàNhà nướcnước cócó thẩmthẩm quyềnquyền
quyquy địnhđịnh..
-- TrườngTrường hợphợp đơnđơn vịvị khôngkhông thựcthực hiệnhiện hoặchoặc thựcthực hiệnhiện
khôngkhông đúngđúng cáccác quyquy địnhđịnh vềvề giágiá tốitối đa,đa, tốitối thiểu,thiểu, khungkhung giágiá
thìthì xácxác địnhđịnh rõrõ nguyênnguyên nhân,nhân, mứcmức độđộ saisai phạm,phạm, báobáo cáocáo
ngườingười cócó thẩmthẩm quyềnquyền xemxem xét,xét, kiếnkiến nghịnghị xửxử lýlý theotheo quyquy
địnhđịnh..
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3.4. Kiểm tra việc thực hiện quy định về kiểm soát các
yếu tố hình thành giá
- Kiểm tra việc kiểm soát các yếu tố hình thành giá thực
hiện như nêu tại Bước 2, Mục 2, Khoản 2.2 của Quy
trình.
- Kiểm tra, đối chiếu việc thực hiện cung cấp tài liệu của
đơn vị với yêu cầu cung cấp tài liệu của cơ quan quản lýđơn vị với yêu cầu cung cấp tài liệu của cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền.
- Trường hợp đơn vị không báo cáo hoặc báo cáo không
đúng quy định khi Nhà nước thực hiện các biện pháp
bình ổn giá, phải xác định rõ nguyên nhân,, mứcmức độđộ saisai
phạm,phạm, báobáo cáocáo ngườingười cócó thẩmthẩm quyềnquyền xemxem xét,xét, kiếnkiến nghịnghị
xửxử lýlý theotheo quyquy địnhđịnh..
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33..55.. KiểmKiểm tratra việcviệc triểntriển khaikhai thựcthực hiệnhiện cáccác biệnbiện pháppháp tàitài
chính,chính, tiềntiền tệ,tệ, cáccác biệnbiện pháppháp tiếttiết giảmgiảm chichi phí,phí, hạhạ giágiá
thànhthành..
-- TậpTập hợphợp cáccác biệnbiện pháppháp vềvề tàitài chính,chính, tiềntiền tệtệ;; vềvề thựcthực
hànhhành tiếttiết kiệm,kiệm, chốngchống lãnglãng phí,phí, giảmgiảm giágiá thành,thành, cáccác
chínhchính sáchsách kháckhác (nếu(nếu có)có) dodo cáccác cơcơ quanquan nhànhà nướcnước đãđã
banban hànhhành đơnđơn vịvị phảiphải thựcthực hiệnhiện..
-- KiểmKiểm tratra việcviệc triểntriển khaikhai thựcthực hiệnhiện củacủa đơnđơn vịvị vớivới từngtừng
biệnbiện pháppháp dodo cơcơ quanquan nhànhà nướcnước banban hànhhành;; kiểmkiểm tra,tra, đốiđối
-- KiểmKiểm tratra việcviệc triểntriển khaikhai thựcthực hiệnhiện củacủa đơnđơn vịvị vớivới từngtừng
biệnbiện pháppháp dodo cơcơ quanquan nhànhà nướcnước banban hànhhành;; kiểmkiểm tra,tra, đốiđối
chiếuchiếu cáccác quyquy địnhđịnh trongtrong từngtừng biệnbiện pháppháp cụcụ thểthể soso vớivới
thựcthực tếtế tổtổ chức,chức, cácá nhânnhân thựcthực hiệnhiện.. NếuNếu phátphát hiệnhiện cáccác
đơnđơn vịvị ápáp dụngdụng khôngkhông đúngđúng hoặchoặc khôngkhông phùphù hợphợp thìthì xácxác
địnhđịnh rõrõ nguyênnguyên nhân,nhân, mứcmức độđộ saisai phạm,phạm, báobáo cáocáo ngườingười
cócó thẩmthẩm quyềnquyền xemxem xét,xét, kiếnkiến nghịnghị xửxử lýlý theotheo quyquy địnhđịnh..
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* Mức xử phạt VPHC về không chấp hành đúng giá
do cơ quan có thẩm quyền quy định
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bán
hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá do cơ quan, người có
thẩm quyền quy định, trừ các hành vi quy định tại Khoản 2, 3 và Khoản 4
Điều này.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi bán
hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá do Ủy ban nhân dânhàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá do Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi bán
hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá cụ thể hoặc không
nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá
tối thiểu do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi bán
hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá cụ thể hoặc không
nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá
tối thiểu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định.
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* Mức xử phạt VPHC về lập phương án giá
Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP:
11.. PhạtPhạt tiềntiền từtừ 1010..000000..000000 đồngđồng đếnđến 2020..000000..000000 đồngđồng
đốiđối vớivới hànhhành vivi lậplập phươngphương ánán giágiá hànghàng hóa,hóa, dịchdịch vụvụ
khôngkhông đúngđúng vớivới hướnghướng dẫndẫn vềvề phươngphương pháppháp địnhđịnh giágiá dodo
cơcơ quanquan nhànhà nướcnước cócó thẩmthẩm quyềnquyền banban hànhhành..

22.. PhạtPhạt tiềntiền từtừ 2020..000000..000000 đồngđồng đếnđến 3030..000000..000000 đồngđồng22.. PhạtPhạt tiềntiền từtừ 2020..000000..000000 đồngđồng đếnđến 3030..000000..000000 đồngđồng
đốiđối vớivới hànhhành vivi khôngkhông lậplập phươngphương ánán giágiá hànghàng hóa,hóa, dịchdịch
vụvụ theotheo yêuyêu cầucầu củacủa cơcơ quanquan nhànhà nướcnước cócó thẩmthẩm quyềnquyền..
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44.. XửXử phạtphạt vivi phạmphạm hànhhành chínhchính
TrườngTrường hợphợp đơnđơn vịvị cócó vivi phạmphạm vềvề đăngđăng kýký giá,giá,
kêkê khaikhai giá,giá, niêmniêm yếtyết giágiá vàvà thựcthực hiệnhiện cáccác biệnbiện
pháppháp bìnhbình ổnổn giágiá theotheo quyquy địnhđịnh củacủa pháppháp luậtluật;;
ĐoànĐoàn kiểmkiểm tratra tiếntiến hànhhành lậplập biênbiên bảnbản vivi phạmphạm
hànhhành chínhchính trongtrong lĩnhlĩnh vựcvực giá,giá, báobáo cáocáo ngườingười cócó
thẩmthẩm quyềnquyền rara quyếtquyết địnhđịnh xửxử phạtphạt vivi phạmphạm hànhhành
chínhchính (Trình(Trình tựtự cáccác bướcbước tiếntiến hành,hành, thờithời hạnhạn báobáochínhchính (Trình(Trình tựtự cáccác bướcbước tiếntiến hành,hành, thờithời hạnhạn báobáo
cáocáo vàvà rara quyếtquyết địnhđịnh xửxử phạtphạt vivi phạmphạm hànhhành chínhchính
trongtrong lĩnhlĩnh vựcvực giágiá thựcthực hiệnhiện theotheo quyquy địnhđịnh pháppháp
luậtluật vềvề xửxử phạtphạt vivi phạmphạm hànhhành chínhchính –– LưuLưu ýý thờithời
giangian từtừ khikhi lậplập biênbiên bảnbản vivi phạmphạm hànhhành chínhchính đếnđến
khikhi rara quyếtquyết địnhđịnh xửxử phạtphạt tốitối đađa khôngkhông quáquá 77
ngày)ngày)..

4747



XIN TRXIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠNÂN TRỌNG CẢM ƠN

4848


