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Ci'ta Lô, ngày tháng nàm 2022 

CHI TH! 
V vic niêm yt cong khai giá các mIt hang kinh doanh djch v11, 

du ljch, giá phông nghi trên dja bàn thj xã Cira Là nãm 2022 

Thirc hin K hoch s 820/KM - UBND ngày 30/12/202 1 cüa tinh Ngh An, k 
hoich s 50/KH - UBND ngày 11/3/2022 cüa UBND thj xã v t chüc tutn 1 khai 
truang du ljch Cüa Là näm 2022; ngay tr nhüng ngày du nãm, Thu?mg trçrc Thj u, 
HDND, UBND thj xà Cüa Là dã chi do các phàng, ban, dan vj, UBND các phung 
trin khai các bin pháp, giài pháp nhm don dc, dy mtnh vic thrc hin k hoch 
du ljch nãm 2022, tang cumg quân 1 nhà nuóc ye du ljch trong do có cong tác quail 
1 giá. 

Vi vây, d quàn 1 chat ch v giá kinh doanh djch v, du ljch trên dja bàn thj xA 
theo dung quy djnh hin hành; dam bào quyn 1çi cho th chüc, cá nhân tham gia kinh 
doanh du ljch, djch vi và khách hang dn tham quan, nghi duo'ng ti thi xä va tránh 
tInh trng lcii diing thi dim du khách dn dông d nâng, ép giá lam ânh hu&ng thu'ang 
hiu du ljch thj xà; UBND thj xà Cüa Là yêu cu các t chi'rc, dan vi, cá nhân tham gia 
hott dng kinh doanh djch vi, du ljch trên dja bàn thj xà Cira Là thirc hin nghiêm 
chinh mt s ni dung sau: 

1 - Các phàng, ban, ngành cp thj, Chi ciic Thu khu virc Btc Vinh: Tang cung 
cong tác kim tra, kim soát chtt chë vic chp hành các quy djnh pháp lutt v giá, 
thirc hin nghiêm các quy djnh v diu chinh giá, kê khai, hem yt giá và ban hang 
dung giá niêm yt. 

2- 100% t chüc, Ca nhân kinh doanh djch vi, du ljch trên dia bàn phài nghiêm 
tñc chp hành vic niêm yt giá cong khai các mt hang kinh doanh, djch vi, du ljch và 
các mt hang thrçc ban theo giá dA dugc niêm yt. D& vâi nhüng m.t hang dã du'çic 
nhà nuic quy djnh giá thi không duçic niêm yt giá sai miTic giá và khung giá dà quy djnh. 

- Các nhà nghi, khách s1n, nhà hang phiic vii an ung trên da bàn thj xà phài 
niêm yt cong khai v giá phàng nghi, giá djch vii kern theo, giá các mt hang phic vii 
an ung; không du'çic nâng, ép giá các phàng nghi, các mt hang kinh doanh an ung. 

- Các bãi du, trông giü xe trén dja bàn thj xã phãi niêm yt giá cong khai v thu 
tiên gui xe theo Quyêt djnh so 80/2016/QD-UBND ngày 20/12/2016 cüa UBND tinh 
Ngh An ye vic quy djnh giá dch vii trOng giü xe trên dja bàn tinh Ngh An. 

+ Bang niêm y& giá phài duçic cong khai ghi rO rang, dt nhtng vj trf khách 
hang d quan sat nht. 



3 - Di Quãn 1 trt tr do thj chU tn, phi hp vói phông Tài chInh - K ho.ch 
Thj xà, Ca quan chi'rc nAng, UBND các phuing trên da bàn thrnng xuyên kim tra, don 
dôc vic niêm yt giá cong khai, tin hành 1p biên bàn xir 1 các trthng hçp vi phm 
v cong tác giá; nhüng trrning hgp vi phm trong lTnh vrc giá xü 1 theo quy dIIh ti 
Nghj djnh s 109/2013/ND-CP ngày 24/9/2013 cüa ChInh phü v vic quy djnh xü phtt 
vi phm hành chInh trong linh viic quàn 1 giá, phi, 1 phi, hóa dan; Nghj djnh so 

49/2016/ND - CP ngày 27/5/2016 cüa ChInh phü ye süa di, b sung mt so diêu cüa 
Nghj djnh s 109/201 3/ND - CP ngày 24/9/2013 v Quy djnh xü phit vi phm hành 
chInh trong lTnh virc quãn 1, phi, 1 phi, hóa don; Nghj djnh s 45/2019/ND - CP ngày 
21/5/2019 v quy djnh xü phtt vi phm hành chInh trong lTnh vrc du ljch, van bàn hçp 
nht s 363/VBHN - BVHTTDL ngày 08/02/2022 v Nghj djnh quy djnh xü phit hành 
chInh trong linh vrc du ljch. 

Các don v báo cáo kt qua cOng tác quán 1 v niêm yt giá mi tháng 2 lan vào 
các ngày 15 và 30 hang tháng v UBND thj xà Cira Lô (Qua phông Tài ChInh - Ké' 
hoqch) chi dto quán l. 

4 - UBND các phumg trén dja bàn có kinh doanh du ljch, djch vi chju trách 
nhim hung dan, yêu cu cho các khách stn, nhà nghi, h kinh doanh thi.xc hin nghiêm 
vic niêm yt giá cong khai dng thà'i quán trit dê các h kinh doanh k cam kt không 
nâng giá, ep giá va phi hçp vâi hrc lugng chtrc näng cUa thj xã d xü l các tru?rng 
hçp nâng ép giá. 

Di vi UBND phiiO'ng Nghi Thüy chi do b phn lien quan yêu cu các ki t, 
chü kinh doanh hang hái san niêm yt giá các mt hang cong khai, pMi hçip 1iic lucing 
chiTic nàng kim tra, xü 1 nghiêm truing hç'p nâng ép giá, triic igi t& mua các san phm 
ti các ki & kinh doanh. 

5- Phàng Van hóa - Thông tin thj xà chi dto Trung tam Van hóa - Th thao truyên 
thông thj xâ, Dài truyên thanh các phumg tang cuàng thai luqng tuyên truyên vic 
cong tác quãn l giá; huàng dn du khách sü dng djch V11 can km khi mua ban các 
hang hóa theo bang niêm yet dà dugc cong khai dông thai nêu ten các nha hang, khách 
stn nâng ep giá trên h tMng truyn thanh truyên hinh. 

UBND thj xà Ci:ra Là yêu cu các phông, ban, ngành lien quan cac t chirc, Ca 
nhân tham gia hott dng kinh doanh du ljch, djch vii, UBND các phtrang triên khai 
thirc hin nghiêm ti.c các ni dung trên./. 

V 

No'inhân: TM. UY BAN NHAN DAN  ,fr 
CHUICH - Thirrng trirc Thj Uy, TT HDND thj xä (B/c); 

- Lãnh dao  UBND thi xä; 
- Các phong, ban, ngânh doTi vj thj x; 
- UBND các phing; 
- Các t chtrc don vj, h KD; 
-  LLru VT, TCKH. 

Doãn Tiên Dung 
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