ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4978 /UBND-CNXD
V/v không ban hành khung giá
dịch vụ cảng, nhà ga đối với
cảng biển do địa phương quản
lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải.
Xét báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số
2239/SGTVT-VTPC ngày 29/8/2019 về việc đề nghị không ban hành khung
giá dịch vụ sử dụng cảng biển do địa phương quản lý, ý kiến của Sở Tư pháp
tại Công văn số 985/STP-VBPQ ngày 23/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý
kiến như sau:
1. Thống nhất không ban hành khung giá dịch vụ cảng, nhà ga đối với
cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đã được
UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại Công văn số 633/UBND-CNXD ngày
13/02/2019) theo quy định tại 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
177/2014/Đ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
2. Thống nhất đơn vị khai thác cảng biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý
áp dụng khung giá dịch vụ cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành theo
quy định tại Điều 90 Bộ luật Hàng hải Việt Nam.
3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn đơn vị
khai thác cảng biển trên địa bàn tỉnh thuộc địa phương quản lý thực hiện kê
khai, niêm yết giá đối với dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga cảng biển theo khung
giá dịch vụ cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Đồng thời, thực
hiện chức năng quản lý, giám sát đơn vị khai thác cảng biển trên địa bàn tỉnh
trong việc chấp hành quy định pháp luật về giá.
Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND huyện Lý Sơn;
- Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, KT, KSTTHC, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.619.
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