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       Số:  3165 /QĐ-UBND         Đà Nẵng, ngày  01  tháng 6   năm 2015   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 3779/QĐ-UBND ngày 
11/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá 

đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;
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 Thông tư 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;

Căn cứ Quyết định 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng 
biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Căn cứ Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm 
sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 987 /STC-GCS ngày 26 tháng 5 
năm 2015 về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định 3779/QĐ-UBND ngày 11/6/2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 
11 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về áp dụng biện pháp 
bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng.

1. Sửa đổi Điều 1 như sau:



Điều 1. Thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 
tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng các biện pháp quản lý giá tối đa theo quy 
định tại Khoản 7, Điều 17 Luật Giá và thực hiện kê khai giá theo quy định tại Khoản 
4 Điều 17 Luật giá kể từ ngày 01/6/2015 đến 31/12/2016.

Tiếp tục thực hiện mức giá tối đa trong khâu bán buôn đối với 25 sản phẩm sữa 
dành cho trẻ em dưới 06 tuổi đã được công bố tại Quyết định 1079/QĐ-BTC ngày 
20/5/2014 và giá tối đa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa dành cho trẻ 
em dưới 06 tuổi đã kê khai được Bộ Tài chính và Sở Tài chính công bố.

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 như sau:
“2. Trường hợp phát sinh thêm các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn 

ngoài danh sách tại Điều 2; thì Sở Tài chính chủ trì và phối hợp với UBND các quận, 
huyện chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát và hướng dẫn 
các đơn vị xác định giá tối đa và thực hiện kê khai giá theo quy định của Bộ Tài chính; 
tổng hợp gửi Sở Tài chính để báo cáo Bộ Tài chính và UBND thành phố.”

3. Sửa đổi Điều 4 như sau:
“Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành 

cho trẻ em dưới 06 tuổi.
a) Căn cứ vào hướng dẫn tại Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 2 Quyết định này 

để xác định giá tối đa trong khâu bán buôn, giá tối đa trong khâu bán lẻ, gửi Sở Tài 
chính để làm cơ sở thực hiện quy định về kê khai giá;

b) Trên cơ sở giá đã được Sở Tài chính chấp thuận, thực hiện kê khai giá giá bán 
theo quy định tại 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 và văn bản hướng dẫn của 
Bộ Tài chính, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng;

c) Thực hiện công khai giá tại trụ sở, tại nơi bán sản phẩm, cho các kênh phân 
phối theo đúng quy định.

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của giá bán buôn tối đa, 
giá bán lẻ tối đa và giá kê khai.

đ) Công khai thông tin về giá đã kê khai, niêm yết trong toàn bộ hệ thống phân 
phối (nếu có); không bán cao hơn giá niêm yết; thông báo bằng văn bản đến Sở Tài 
chính nếu có thay đổi thời gian bắt đầu áp dụng giá đã kê khai.

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện bình ổn giá
a) Trách nhiệm của Sở Tài chính
- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em 

dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Điều 1 
Quyết định này. 



- Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá đối với các tổ chức kinh doanh trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ban, ngành có liên quan thành 
lập đoàn kiểm tra để kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh mặt 
hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố về việc chấp hành mức 
giá tối đa ở các khâu bán buôn, bán lẻ trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 
1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 và Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ 
Tài chính và việc thực hiện quy định về niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân. 

b) Trách nhiệm của Sở Công Thương
Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường và các lực lượng khác có chức năng thanh 

tra, kiểm tra việc thực hiện bình ổn giá quy định tại Quyết định này, xử lý hành vi vi 
phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý.

c) Trách nhiệm của Chi cục Quản lý thị trường: 
Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 

tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; kiểm tra, kiểm soát giá bán lẻ, kiểm soát niếm 
yết giá, không để giá bán lẻ vượt quá 15% so với giá bán buôn. Nếu phát hiện sai phạm 
thì thực hiện xử phạt theo đúng quy định.

d) Trách nhiệm của UBND quận, huyện
Tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch các quận, huyện phối hợp với Chi 

Cục quản lý thị trường thực hiện kiểm tra, rà soát, xác định giá bán tối đa và kê khai 
giá của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận, huyện quản lý và tổng hợp báo cáo Sở 
Tài chính; phối hợp trong công tác kiểm tra giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên 
địa bàn quận, huyện.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2015; các nội dung khác tại 
Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của UBND thành phố Đà 
Nẵng không trái với Quyết định này vẫn tiếp tục thực hiện.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương, Chi Cục trưởng 
Chi Cục Quản lý thị trường, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân 
liên quan căn cứ triển khai thực hiện./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

  Võ Duy Khương


