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BỘ TÀI CHÍNH 
 

 

Số:  12425 /BTC-QLG 

V/v xây dựng, thẩm định và ban 

hành giá dịch vụ quy định tại Luật 

phí và lệ phí. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

Theo quy định tại Luật phí, lệ phí có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 thì 

hiện có một số dịch vụ được chuyển từ danh mục phí sang giá dịch vụ do Nhà 

nước định giá.  

Để triển khai Luật phí và lệ phí, thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ 

Tài chính đã chủ trì soạn thảo và đang trình Chính phủ (Tờ trình số 137/TTr-

BTC ngày 26/8/2016) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 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 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP); theo danh mục thì có 09 

dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm 

quyền định giá của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và các Bộ có liên quan (xin gửi kèm dự thảo sửa đổi Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP), cụ thể: 

 

TT Tên hàng hóa, dịch vụ 

Dự thảo Nghị định 

Hình thức 

định giá 
Thẩm quyền 

1 

Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Giá tối đa Bộ Tài chính 

- Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do 

Trung ương quản lý 
Giá cụ thể Bộ NN&PTNT 

- Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa 

phương quản lý 
Giá cụ thể UBND 

2 

Dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong 

trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho 

phép thực hiện việc chuyển mục đích sử 

dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa 

chính có tọa độ 

Giá cụ thể UBND 

3 

Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ     

- Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ 

được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước 

Giá cụ thể UBND 
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- Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ 

được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách 

nhà nước 

Giá tối đa UBND 

4 

Dịch vụ sử dụng đường bộ gồm đường quốc 

lộ, đường cao tốc các dự án đầu tư xây 

dựng đường bộ để kinh doanh 

    

- Dịch vụ sử dụng đường bộ gồm đường quốc 

lộ, đường cao tốc các dự án đầu tư xây dựng 

đường bộ để kinh doanh 

Giá tối đa Bộ GTVT 

- Dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương 

quản lý thuộc các dự án đầu tư xây dựng 

đường bộ để kinh doanh 

Giá tối đa UBND 

5 

Dịch vụ sử dụng đò, phà     

- Dịch vụ sử dụng đò, phà thuộc tuyến quốc lộ 

được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước, do trung ương quản lý  

Khung giá Bộ GTVT 

- Dịch vụ sử dụng đò, phà thuộc tuyến quốc lộ 

được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách 

nhà nước, do trung ương quản lý  

Giá tối đa Bộ GTVT 

- Dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương 

quản lý 

Khung giá UBND 

- Dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do địa 

phương quản lý 

Giá tối đa UBND 

6 

Dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga     

- Dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm dịch 

vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ 

container, dịch vụ lai dắt thuộc khu vực cảng 

biển) do trung ương quản lý 

Khung giá Bộ GTVT 

- Dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm dịch 

vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ 

container, dịch vụ lai dắt thuộc khu vực cảng 

biển) do địa phương quản lý 

Khung giá UBND 

- Dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm 

cảng, bến thủy nội địa; cảng cá) được đầu tư 

bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do trung 

ương quản lý  

Khung giá Bộ GTVT 

- Dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm 

cảng, bến thủy nội địa; cảng cá) được đầu tư 

bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa 

phương quản lý  

Khung giá UBND 

7 
Dịch vụ trông giữ xe     

Dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn Giá cụ thể UBND 
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vốn ngân sách nhà nước 

Dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn 

vốn ngoài ngân sách nhà nước 
Giá tối đa UBND 

8 
Dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được 

đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
Giá tối đa UBND 

9 
Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước 

Giá tối đa UBND 

 

Trong thời gian chờ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP được ban hành, để kịp thời có văn hướng dẫn đối với các 

loại phí được chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá kể từ ngày 01/01/2017; 

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân tỉnh) căn cứ pháp luật hiện hành về 

quản lý giá1, pháp luật có liên quan và thẩm quyền, hình thức định giá dự kiến 

được Chính phủ giao tại dự thảo Nghị định nêu trên khẩn trương triển khai 

một số công việc sau: 

1. Phân công cho các các Sở, ngành chuyên môn tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh xây dựng, thẩm định phương án giá và trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành giá các dịch vụ chuyển từ phí sang giá thuộc thẩm quyền định 

giá của địa phương. 

2. Trong quá trình xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ này, đề 

nghị chỉ đạo rà soát các khoản thu phí đang thực hiện, căn cứ kết quả hoạt 

động, tình hình cân đối thu-chi, đánh giá mức độ bù đắp các chi phí phát sinh 

để cung ứng dịch vụ từ số tiền thu phí (tính 100% tiền thu phí) theo mức phí 

hiện hành để xây dựng phương án giá và đề xuất mức thu giá dịch vụ hoặc giữ 

ổn định như mức thu phí hiện hành đối với các dịch vụ này cho phù hợp với 

pháp luật hiện hành, tình hình tại địa phương, tránh gây biến động lớn. 

Riêng đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: Đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh căn cứ danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ 

lập hồ sơ phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương 

quản lý và thẩm định phương án giá gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn  xem xét, tổng hợp để đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định giá tối 

đa. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành mức giá cụ thể theo 

thẩm quyền tại Nghị định. 

                                           
1 Luật giá; 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; 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 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính 

về Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ. 
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Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm chỉ đạo triển khai thực 

hiện để kịp thời ban hành giá dịch vụ chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá 

(kể từ ngày 01/01/2017)./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- VPCP (để phối hợp); 

- Bộ NN&PTNN; Bộ GTVT; Bộ TNMT; Bộ XD; 

Bộ Công Thương (để phối hợp); 

- Lưu VT, QLG (75).  

 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 
(đã ký) 

 

(Đã ký) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hiếu 

 


