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Kính gửi:  

        - UBND xã Gia Vân; 

- HTX dịch vụ du lịch Vân Long. 

 
Thực hiện Văn bản số 67/TB-VPUBND ngày 24/6/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi gặp gỡ định kỳ 

tháng 6 năm 2022 xem xét đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã. Sở 

Du lịch đề nghị HTX dịch vụ du lịch Vân Long thực hiện một số nội dung sau: 

1. Xây dựng phương án giá dịch vụ chở đò đối với Khu du lịch sinh thái 

Vân Long để Sở Du lịch có căn cứ gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh. Các 

căn cứ xây dựng phương án giá bao gồm: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 

- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; 

- Nguồn vốn đầu tư (nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, nguồn vố ngân 

sách nhà nước); 

- Căn cứ vào kết quả hoạt động, tình hình cân đối thu - chi của năm 2020 

và năm 2021, đánh giá mức độ bù đắp các chi phí phát sinh để cung ứng dịch vụ 

từ số tiền thu được theo mức giá hiện hành để xây dựng phương án giá, đề xuất 

mức giá dịch vụ cho phù hợp pháp luật, tình hình thực tế cảu tỉnh, tránh gây biến 

động lớn. 

* Cụ thể Hồ sơ phương án giá bao gồm: 



a) Công văn đề nghị định giá, điều chỉnh giá theo mẫu quy định tại Phụ 

lục số 2a ban hành kèm Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

b) Phương án giá, bao gồm các nội dung chính sau: 

- Sự cần thiết và các mục tiêu định giá hoặc điều chỉnh giá (trong đó nêu 

rõ tình hình sản xuất, kinh donah của hàng hóa, dịch vụ cần định giá hoặc điều 

chỉnh giá; diễn biến giá cả thị trường trong nước và thế giới; sự cần thiết phải 

thay đổi giá...); 

- Các căn cứ định giá hoặc điều chỉnh giá; 

- Bảng tính toán các yếu tố hình thành giá mua, giá bán; các mức giá kiến 

nghị được tính theo phương pháp định giá chung do Bộ Tài chính quy định và 

hướng dẫn phương pháp định giá của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật; 

+ So sánh các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án giá đề nghị 

với các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án giá được duyệt lần trước 

liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; 

+ So sánh mức giá đề nghị với mức giá hàng hóa, dịch vụ tương tự ở thị 

trường trong nước và thị trường của một số nước trong khu vực (nếu có); 

- Dự kiến tác động của mức giá mới đến sản xuất, đời sống và đến thu chi 

của ngân sách nhà nước (nếu có); 

- Các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện mức giá mới (nếu có). 

2. Trong thời gian UBND tỉnh chưa phê duyệt giá mới, đề nghị đơn vị 

nghiêm túc thực hiện Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của 

UBND tỉnh ban hành khung giá dịch vụ sử dụng đò tuyến Vân Long, xã Gia 

Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 

Sở Du lịch đề nghị đơn vị triển khai thực hiện và gửi nội dung báo cáo về Sở 

Du lịch trước ngày 20/7/2022 để tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo 

UBND tỉnh./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND huyện Gia Viễn; 

- Lưu: VT, QLDL. 
                                       

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Phạm Duy Phong 
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