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DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

D  t ả  Quyết đị   ba   à   quy   ế quả   ý, v    à    ơ sở  ữ  iệu về giá 

trê  địa bà  tỉ   Quả g Trị 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18/6/2020. Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết 

định ban hành Quy chế quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh. 

I. SỰ CẦN THIẾT B N HÀNH  ĂN BẢN 

1. Cơ sở   á   ý ba   à   vă  bả : 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

- Luật Giá ngày 20/6/2012; 

- Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; 

- Căn cứ 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; 

- Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính 

phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 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; 

- Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng 

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; 

- Căn cứ Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; 

2. S   ầ  t iết ba   à   vă  bả : 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị tạo cơ sở pháp lý để triển khai có hiệu quả việc vận 

hành cơ sở dữ liệu về giá. Theo đó các Sở, ban ngành, đơn vị và địa phương 
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có liên quan được qui định trách nhiệm cụ thể trong việc cập nhật thông tin 

về giá và quyền lợi được khai thác thông tin về giá tại địa bàn tỉnh. Phục vụ 

công tác quản lý điều hành giá tại địa phương. 

II.  ỤC  ÍCH, QU N  IỂ  CHỈ  ẠO  I C  ÂY DỰN  DỰ 

THẢO QUYẾT  ỊNH 

1.  ụ  đí  :  

Tạo cơ sở pháp lý để các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương có 

trách nhiệm cập nhật thông tin về giá theo lĩnh vực được phân công vào cơ 

sở dữ liệu về giá; đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý, điều hành giá 

trên địa bàn tỉnh.  

Công khai, minh bạch thông tin về giá, tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp, tổ chức và cá nhân khai thác dữ liệu để phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh, góp phần làm lành mạnh giá cả thị trường . 

2. Qua  điểm   ỉ đ   

Căn cứ quy định tại Thông tư số 142/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, 

Sở Tài chính là đơn vị được giao tham mưu UBND tỉnh xây dựng Quy chế 

quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh.  

Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 

theo các quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020; Nghị định số 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 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 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. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰN  DỰ THẢO QUYẾT  ỊNH 

- Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 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; Sở Tài chính đã phối hợp xây dựng Cơ sở dữ liệu 

về giá tỉnh Quảng Trị, triển khai thực hiện trong năm 2022. 

- Để cơ sở dữ giá vận hành có hiệu quả, căn cứ trách nhiệm và công 

việc chuyên môn của từng đơn vị, Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Quy 

chế quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và lấy 

ý kiến các đơn vị liên quan. Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, Sở Tài chính 

đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành cơ sở 
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dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, lấy ý kiến lần II dự thảo đề hoàn 

thiện. 

- Sở Tài chính đã tổng hợp, nghiên cứu và hoàn thiện các nội dung theo 

ý kiến tham gia của các Sở, Ban ngành, đơn vị có lien quan; UBND cá 

huyện, thị xã, thành phố, UBMTTQVN tỉnh và gửi Sở Tư pháp thẩm định tại 

công văn.................... ngày ................... của Sở Tài chính về việc thẩm định 

văn bản quy phạm pháp luật. 

Trên cơ sở báo cáo thẩm định số ........./BC-STP ngày............... của Sở 

Tu pháp, Sở Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Quyết định ban  hành Quy chế 

quản lý vận hành cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh 

IV. BỐ CỤC  À N I DUN  CƠ BẢN C   DỰ THẢO QUYẾT 

 ỊNH 

1. Bố  ụ :  gồm 02 phần, cụ thể: 

- Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: gồm 03 Điều. 

- Quy chế quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị (ban hành kèm theo Quyết định): gồm 03 chương 

+ Chương I: Quy định chung 

Điều 1:  Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2: Đối tượng áp dụng 

Điều 3: Giải thích từ ngữ 

Điều 4: Địa chỉ truy cập và điều kiện vận hành cơ sở dữ liệu về giá tại 

tỉnh Quảng Trị 

Điều 5: Tài khoản sử dụng cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Quảng Trị 

+ Chương II: Cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu về giá 

Điều 6: Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Điều 7: Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan 

Điều 8: Trách nhiệm của Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng kinh tế- xã 

hội và Ban quản lý dự án và PTQĐ các huyện, thành phố, thị xã. 

Điều 9: Phê duyệt dữ liệu 

Điều 10: Công khai dữ liệu 

Điều 11: Khai thác thông tin, số liệu thông qua cơ sở dữ liệu về giá tại 

tỉnh Quảng Trị 

Điều 12: Thực hiện quản trị danh mục hệ thống 
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+ Chương III:  Tổ chức thực hiện 

Điều 13: Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

Điều 14: Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Điều 15: Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân tại các đơn vị 

triển khai cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Quảng Trị 

Điều 16: Tổ chức thực hiện 

2. N i  u g  ơ bả  

- Chương I: Qui định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, qui 

cách tên đăng nhập và trách nhiệm của người quản lý tài khoản sử dụng cơ 

sở dữ liệu giá. 

- Chương II: Qui định trách nhiệm của các đơn vị trong việc cập nhật 

thông tin về giá trên cơ sở dữ liệu giá tại địa phương và quyền lợi trong việc 

khai thác thông tin về giá. 

- Chương II: Qui định trách nhiệm của từng đơn vị trong việc tổ chức 

thực hiện để đảm bảo cơ sở dữ liệu giá tại địa phương vận hành hiệu quả. 

V. NHỮN   ẤN  Ề  IN Ý KIẾN:  Không 

Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;   

- Giám đốc, Phó GĐ Sở;  

- Lưu: VT, QLG&CS(Lê). 

KT.  IÁ   ỐC 

PHÓ  IÁ   ỐC 
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