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THÔNG TƯ 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƢ LIÊN TỊCH SỐ 39/2014/TTLT-BCT-

BTC NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA BỘ CÔNG THƢƠNG, BỘ TÀI CHÍNH QUY 

ĐỊNH VỀ PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ CƠ SỞ; CƠ CHẾ HÌNH THÀNH, QUẢN LÝ, SỬ 

DỤNG QUỸ BÌNH ỔN GIÁ VÀ ĐIỀU HÀNH GIÁ XĂNG DẦU THEO QUY ĐỊNH TẠI 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2014/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

KINH DOANH XĂNG DẦU; THÔNG TƢ SỐ 38/2014/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 

2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƢỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 

89/2013/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁ VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ; THÔNG TƢ SỐ 

138/2007/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƢỚNG DẪN 

QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƢ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ VÀ 

TÁI ĐỊNH CƢ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA 

 ăn c   u t  iá s  11 2012  H13 ngày 20 tháng   năm 2012  

 ăn c  Nghị định s  09 2019 NĐ- P ngày 24 tháng 01 năm 2019 của  hính phủ quy định về 

chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước  

 ăn c  Nghị định s  83 2014 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của  hính phủ về kinh doanh 

xăng dầu  

 ăn c  Nghị định s  89 2013 NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của  hính phủ quy định chi tiết 

thi hành một s  điều của  u t  iá về thẩm định giá  

 ăn c  Nghị định s  87 2017 NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017của  hính phủ quy định ch c 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ch c của Bộ Tài chính  

Theo đề nghị của  ục trưởng  ục  uản lý giá, Vụ trưởng Vụ Đầu tư   

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một s  điều của Thông tư liên tịch 

s  39 2014 TT T-BCT-BT  ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ  ông Thương, Bộ tài chính quy 

định về phương pháp tính giá cơ sở  cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng  uỹ bình ổn giá và 

điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định s  83 2014 NĐ- P ngày 03 tháng 9 năm 

2014 của  hính phủ về kinh doanh xăng dầu  Thông tư s  38 2014 TT-BTC ngày 28 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một s  điều của Nghị định s  89 2013 NĐ-CP ngày 06 

tháng 8 năm 2013 của  hính phủ quy định chi tiết thi hành một s  điều của  u t giá về thẩm 

định giá  Thông tư s  138 2007 TT-BT  ngày 29 tháng 11 năm 2007của Bộ Tài chính hướng 

dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán v n đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện 

Sơn  a. 

Điều 1. Bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 

tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá 

cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo 



quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 

kinh doanh xăng dầu 

1. Bổ sung điểm e Khoản 1 Điều 5 nhƣ sau: 

 “e) Các báo cáo kiểm toán chuyên đề về chi phí kinh doanh xăng dầu; chi phí đƣa xăng dầu từ 

nƣớc ngoài về Việt Nam, chi phí phối trộn xăng E5, E10; báo cáo đột xuất và báo cáo kết quả rà 

soát quy định tại Điều 4 Thông tƣ này đƣợc gửi bằng một trong các phƣơng thức sau: 

- Gửi trực tiếp tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận; 

- Gửi qua dịch vụ bƣu chính; 

- Gửi qua Fax hoặc thƣ điện tử theo địa chỉ bcxangdau@mof.gov.vn (bản scan).”. 

2. Bổ sung điểm d Khoản 6 Điều 8 nhƣ sau: 

“d) Các báo cáo về Quỹ bình ổn giá, sao kê về các giao dịch phát sinh liên quan đến tài khoản 

tiền gửi Quỹ bình ổn giá của thƣơng nhân đầu mối đƣợc gửi tới Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) 

và Bộ Công Thƣơng (Vụ Thị trƣờng trong nƣớc) bằng một trong các phƣơng thức sau: 

- Gửi trực tiếp tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận; 

- Gửi qua dịch vụ bƣu chính; 

- Gửi qua Fax hoặc thƣ điện tử bcxangdau@mof.gov.vn (bản scan).”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 nhƣ sau: 

“3. Các báo cáo định kỳ và đột xuất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đƣợc gửi về Bộ 

Tài chính (Cục Quản lý Giá) bằng một trong các phƣơng thức sau: 

- Gửi trực tiếp tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận; 

- Gửi qua dịch vụ bƣu chính; 

- Gửi qua fax hoặc thƣ điện tử theo địa chỉ baocaotdg@mof.gov.vn (bản scan). 

Doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá, tổ chức nghề nghiệp về 

thẩm định giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo.”. 

Điều 3. Bổ sung Thông tƣ số 138/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hƣớng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tƣ bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ Dự án 

thủy điện Sơn La 

Bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 vào khoản 2 mục VI nhƣ sau: 

 “ - Các báo cáo trên đƣợc gửi bằng một trong các phƣơng thức sau: 

+ Gửi trực tiếp tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận; 

+ Gửi qua dịch vụ bƣu chính; 

+ Gửi qua fax hoặc thƣ điện tử theo địa chỉ vudautu@mof.gov.vn (bản scan).”. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 



Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2020./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Thủ tƣớng Chính phủ, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Tổng Bí thƣ; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 
- Bộ Công Thƣơng; 

- Các thƣơng nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối; 

- Các Doanh nghiệp thẩm định giá; 
- Các tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá; 

- Ngân hàng phát triển Việt Nam; 

- Kho bạc nhà nƣớc; 
- HĐND, UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; 

- Tập đoàn điện lực Việt Nam; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tƣ pháp; 

- Công báo; Website Chính phủ; 

- Website Bộ Tài chính, Bộ Công Thƣơng; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lƣu: VT, QLG (420b) 
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