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Cao Bằng, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 2364/UBND-KT ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc cho chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh 

vực giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải Cao Bằng đã xây dựng Dự thảo 

Quyết định ban hành Quy định về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận 

chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với các nội dung sau: 

1. Các căn cứ pháp lý: 

- Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

- Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 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 tháng 11 năm 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 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Giá; 

Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016, của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC;  

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

chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ. 

2. Bố cục của dự thảo: 

Dự thảo gồm 02 phần: 

- Phần 1: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định 

về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Phần 2: Dự thảo Quy định về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước 

vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-149-2016-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-306857.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-213650.aspx
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 2. Nội dung cơ bản 

 Về cơ bản vẫn giữ nguyên theo các nội dung quy định về đơn giá cước và 

phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng ban hành kèm theo 01/2012/QĐ-UBND;  

- Sửa đổi điều khoản về nguyên tắc áp dụng cho phù hợp với thực tế áp 

dụng: giá cước đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng. 

- Sắp xếp, bố trí lại bố cục, chỉnh sửa câu từ cho chính xác và dễ hiểu hơn.  

3. Về phương pháp điều chỉnh 

Biểu đơn giá cước lần này được điều chỉnh trên cơ sở tính bình quân giữa 

tính toán theo lý thuyết và phân tích kết quả số liệu khảo sát thực tế trên toàn bộ 

địa bàn tỉnh. 

*Phân tích kết quả khảo sát thực tế: 

-Từ số liệu khảo sát được, qua phân tích, tính toán được giá cước cơ bản. 

Kết quả Giá cước KS = 2.082,89 đ/Tkm 

* Tính toán theo lý thuyết:  

- Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của 

Bộ Tài chính quy định về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ 

và giá cả vật tư, các yếu tố chi phí đầu vào tại thời điểm hiện nay như: Mức tiền 

lương tối thiểu hiện hành, giá nhiên liệu, chi phí sửa chữa tài sản, các chi phí khác.  

- Căn cứ Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô và Hướng dẫn tính cước 

vận tải hàng hóa bằng ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 89/2000/QĐ-BVGCP 

ngày 13/11/2000 của Ban Vật giá Chính phủ. 

 -  Phương pháp chi phí, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất kinh 

doanh; 

- Giá cước tính toán đã có thuế: 1.616 đ/Tkm 

* Qua giá cước tính toán được bằng phương pháp khảo sát và giá cước tính 

toán lý thuyết, để phù hợp giữa lý thuyết và thực tế, cơ quan soạn thảo kiến nghị 

lấy giá cước trung bình cộng giữa lý thuyết và thực tế. 

Giá cước = (Giá cước KS + Giá cước tính toán)/2 = (2.082,89+1.616)/2= 

1.849,45 đ/Tkm 

Căn cứ cách tính toán tại QĐ 89/2000/QĐ-BVGCP và giá cước vừa tính, cơ 

quan soạn thảo xây dựng được biểu giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1 ở 41 cự ly. 

  (Có dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về 

đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng gửi kèm) 
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Để Quyết định ban hành cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh có 

tính khả thi cao, phù hợp với cơ chế thị trường và đảm bảo các quy định của pháp 

luật về giá, Sở GTVT Cao Bằng đề nghị UBND các cấp, các Sở, Ban ngành có liên 

quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào bản dự thảo Quyết định. 

 Bản dự thảo Quyết định được đăng tải tại cổng thông tin điện tử Cao Bằng 

(www.caobang.gov.vn), mục Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản và trang  Website: 

sogtvt.caobang.gov.vn, mục Kết cấu hạ tầng giao thông.  

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi bằng văn bản về sở GTVT Cao Bằng trước 

ngày 05 tháng 12 năm 2020, bản mềm gửi vào  địa chỉ email: 

kehoachquanlygiaothong@gmail.com. 

Sở GTVT Cao Bằng rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan 

đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (đăng xin ý kiến); 

- Lãnh đạo Sở; 

- VPS (đăng xin ý kiến); 

- Phòng KHKT&QLGT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                                 

 

 

Đàm Đức Văn 
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