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CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 
01-09-2000 của Chính phủ  về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả


Ngày 01/09/2000, Chớnh phủ ban hành Nghị định số 44/2000/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chớnh trong lĩnh vực giỏ cả. Tiếp đú ngày 15/11/2000 Ban Vật giỏ Chớnh phủ cú Thụng tư số 04/2000/TT-BVGCP hướng dẫn thi hành Nghị định số 44/2000/NĐ-CP. Bộ Tài chớnh và Ban Vật giỏ Chớnh phủ đó ra Thụng tư liờn tịch số 16/2001/TTLT-BTC-BVGCP ngày 21/03/2001 hướng dẫn việc thu, quản lý và sử dụng tiền xử phạt hành chớnh trong lĩnh vực giỏ cả.
Để thực hiện nghiờm tỳc và cú hiệu quả những quy định của Chớnh phủ về cụng tỏc quản lý giỏ, phỏt hiện và xử phạt kịp thời những trường hợp vi phạm hành chớnh trong lĩnh vực giỏ cả, Uỷ ban nhõn dõn Thành phố yờu cầu Giỏm đốc, Thủ trưởng cỏc Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhõn dõn cỏc quận, huyện triển khai kế hoạch và thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu về quản lý và xử lý phạt hành chớnh trong lĩnh vực giỏ cả như sau:
1- Giỏm đốc cỏc Sở, Ngành, Thủ trưởng cỏc Đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban Nhõn dõn cỏc Quận, Huyện thực hiện tốt cụng tỏc tuyờn truyền, yờu cầu cỏc tổ chức và cỏ nhõn hoạt động sản xuất kinh doanh trong cỏc lĩnh vực Giỏo dục, Y tế, Văn hoỏ, Thể dục- thể thao, kinh doanh thương mại, dịch vụ... phải thực hiện đỳng cỏc quy định của Nhà nước về quản lý giỏ.
2- Những danh mục vật tư, hàng hoỏ do cơ quan Nhà nước ban hành đỳng thẩm quyền, yờu cầu cỏc tổ chức, cỏ nhõn phải thực hiện đỳng mức giỏ hoặc khung giỏ quy định. Phải thực hiện cụng khai việc niờm yết giỏ và mua bỏn theo giỏ niờm yết.
Những danh mục hàng hoỏ; vật tư Nhà nước khụng quy định mức giỏ, khung giỏ và do cỏc tổ chức kinh tế, cỏ nhõn tự định giỏ thỡ cỏc tổ chức, cỏ nhõn" cú đăng ký kinh doanh" phải niờm yết giỏ và khụng được bỏn cao hơn mức giỏ niờm yết.
3- Để kịp thời phỏt hiện và xử lý nghiờm cỏc trường hợp vi phạm về giỏ cả gúp phần ổn định thị trường; với chức năng nhiệm vụ được phõn cụng và thẩm quyền xử lý hành chớnh cỏc hành vi vi phạm, Giỏm đốc cỏc Sở, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhõn dõn cỏc quận, Huyện chỉ đạo Uỷ ban nhõn dõn cỏc xó, phường, thị trấn cú kế hoạch thường xuyờn kiểm tra việc niờm yết giỏ cỏc sản phẩm dịch vụ và hàng hoỏ kinh doanh của cỏc tổ chức, cỏ nhõn cú hoạt động dịch vụ, kinh doanh thuộc ngành mỡnh quản lý và trờn địa bàn thuộc cấp mỡnh quản lý. Cỏc trường hợp vi phạm về quản lý giỏ phải được phỏt hiện kịp thời và xử lý nghiờm minh theo đỳng thẩm quyền, phỏp luật được quy định tại Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 1/9/2000 của Chớnh phủ về xử phạt vi phạm hành chớnh trong lĩnh vực giỏ cả.
4- Giao trỏch nhiệm Sở Tài chinh- Vật giỏ theo dừi và tổng hợp kết quả việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2000/NĐ-CP của Chớnh phủ trờn phạm vi toàn Thành phố và cú bỏo cỏo với Ban Vật giỏ Chớnh Phủ và Uỷ ban nhõn dõn Thành phố sau 1 năm thực hiện Nghị định nờu trờn, phối hợp với cỏc ngành và cỏc cấp chớnh quyền Quận, Huyện trong cụng tỏc kiểm tra, thanh tra giỏ.
5- Giao cho Văn phũng Hội đồng Nhõn dõn và Uỷ ban Nhõn dõn Thành phố bỏo cỏo kịp thời lónh đạo Uỷ ban nhõn dõn Thành phố về những vướng mắc trong quỏ trỡnh thực hiện việc thanh tra, kiểm tra xử lý cỏc vi phạm hành chớnh trong lĩnh vực giỏ cả của Thành phố./.
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