
UBND TỈNH TÂY NINH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số:           /STC-TTr    Tây Ninh, ngày       tháng 01 năm 2023 

    

             

  

 
Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố. 

                     
Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; 

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết 
Nguyên đán Quý Mão năm 2023; 

Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng cường công tác quản lý, điều hành và 
bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Bộ Tài chính. 

Sở Tài chính Tây Ninh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thành 

lập Đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của các phòng ban có liên quan như: 
phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế hạ tầng, Chi cục Thuế, …  để kiểm 

tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về giá dịch vụ trông giữ xe, giá hàng hóa 
và dịch vụ thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Quý 
Mão năm 2023 đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa và dịch vụ trên 

địa bàn huyện, thị xã, thành phố, cụ thể như sau: 

- Về nội dung kiểm tra, gồm: 

+ Kiểm tra việc niêm yết công khai mức giá dịch vụ trông giữ xe, giá hàng 
hóa và dịch vụ thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023; việc thu đúng giá dịch vụ, bán đúng mức giá hàng hóa, dịch vụ đã niêm yết 
và việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực giá của Nhà nước. 

+ Kiểm tra việc đăng ký kinh doanh và chấp hành nghĩa vụ thuế với nhà 
nước đối với hoạt động trông giữ xe, hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ 

thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 
Đồng thời, kiểm tra việc cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch 

vụ trông giữ xe trên địa bàn. 

- Về đối tượng kiểm tra, gồm: các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa 

và dịch vụ trông giữ xe bên ngoài vòng rào Khu Di tích lịch sử Núi Bà thuộc 
Phường Ninh Sơn, Phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh và xã Phan, huyện 
Dương Minh Châu; Khu vực các chợ hoa, siêu thị, Trung tâm Thương mại 

V/v kiểm tra giá hàng hóa, giá dịch 
vụ trông giữ xe dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023 
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Vincom Plaza (đường 30/4) thành phố Tây Ninh và các điểm vui chơi giải trí ở 

địa phương; Khu vực các chợ, bệnh viện thuộc địa bàn huyện, thị xã, thành phố. 

- Về mức thu giá dịch vụ trông giữ xe: căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-

UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ 
trông giữ xe áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có vi phạm quy 

định pháp luật về giá, trong đó có giá dịch vụ trông giữ xe, thì lập biên bản vi 
phạm hành chính và tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ban 

hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-
CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-

CP; Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí; 

Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-

CP; Thông tư số 153/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC. 

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo các 
phòng, ban chức năng tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả kiểm tra giá 
hàng hóa, giá dịch vụ trông giữ xe dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên 

địa bàn, gửi về Sở Tài chính (Thanh tra Sở), gồm 02 báo cáo: 01 báo cáo tình hình 
kiểm tra giá hàng hóa, giá dịch vụ trông giữ xe trước Tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023 gửi trước ngày 18/01/2023 (trước ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm 
Dần); 01 báo cáo tổng hợp tình hình kiểm tra giá hàng hóa, giá dịch vụ trông giữ 

xe trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 gửi trước ngày 
01/02/2023 (trước ngày 11 tháng Giêng năm Quý Mão), đồng thời gửi tập tin báo 
cáo vào Email: ptt-stc@tayninh.gov.vn để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh và Bộ Tài chính./. 

 
Nơi nhận:              
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo STC; 
- Trang TTĐT Sở Tài chính;  
- Lưu: VT, TTr.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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