
 
DANH SÁCH CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ GIÁ 

STT Tên chức năng Mô tả 

 Số liệu hệ thống 

Người dùng thiết lập thông tin số liệu hệ thống 

Chỉnh sửa thông tin số liệu hệ thống 

Xem thông tin số liệu hệ thống 

 Danh mục loại giá 

Thêm mới chi tiết danh mục loại giá 

Sửa chi tiết danh mục loại giá 

Xoá chi tiết danh mục loại giá 

Tìm kiếm chi tiết danh mục loại giá 

 Danh mục lĩnh vực 

Thêm mới chi tiết danh mục lĩnh vực 

Sửa chi tiết danh mục lĩnh vực 

Xoá chi tiết danh mục lĩnh vực 

Tìm kiếm chi tiết danh mục lĩnh vực 

 
Danh mục nội dung 

xây dựng 

Thêm mới chi tiết danh mục nội dung xây dựng 

Sửa chi tiết danh mục nội dung xây dựng 

Xoá chi tiết danh mục nội dung xây dựng 

Tìm kiếm chi tiết danh mục nội dung xây dựng 

 
Danh mục Loại hàng 

hoá dịch vụ 

Thêm mới chi tiết danh mục Loại hàng hoá dịch vụ 

Sửa chi tiết danh mục Loại hàng hoá dịch vụ 

Xoá chi tiết danh mục Loại hàng hoá dịch vụ 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Loại hàng hoá dịch vụ 

 
Danh mục Hàng hoá 

dịch vụ 

Thêm mới chi tiết danh mục Hàng hoá dịch vụ 

Sửa chi tiết danh mục Hàng hoá dịch vụ 

Xoá chi tiết danh mục Hàng hoá dịch vụ 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Hàng hoá dịch vụ 
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Danh mục phân loại 

tài sản 

Thêm mới chi tiết danh mục Phân loại tài sản 

Sửa chi tiết danh mục Đơn vị tính 

Xoá chi tiết danh mục Đơn vị tính 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Đơn vị tính 

 
Danh mục phương 

pháp thẩm định 

Thêm mới chi tiết danh mục Phương pháp thẩm định 

Sửa chi tiết danh mục Phương pháp thẩm định 

Xoá chi tiết danh mục Phương pháp thẩm định 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Phương pháp thẩm định 

 Danh mục quốc gia 

Thêm mới chi tiết danh mục Quốc gia 

Sửa chi tiết danh mục Quốc gia 

Xoá chi tiết danh mục Quốc gia 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Quốc gia 

 Danh mục địa danh 

Thêm mới chi tiết danh mục Địa danh 

Sửa chi tiết danh mục Địa danh 

Xoá chi tiết danh mục Địa danh 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Địa danh 

 Danh mục tôn giáo 

Thêm mới chi tiết danh mục Tôn giáo 

Sửa chi tiết danh mục Tôn giáo 

Xoá chi tiết danh mục Tôn giáo 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Tôn giáo 

 Quản trị cán bộ 

Thêm mới thông tin cán bộ 

Cập nhật thông tin cán bộ 

Xoá thông tin cán bộ 

Tím kiếm thông tin cán bộ 

 
Quản trị cán bộ nội 

bộ 

Thêm mới thông tin cán bộ nội bộ 

Cập nhật thông tin cán bộ nội bộ 

Xoá thông tin cán bộ nội bộ 

Tìm kiếm thông tin cán bộ nội bộ 



 Quản trị cơ quan 

Thêm mới 1 cơ quan 

Cập nhật thông tin cơ quan 

Xoá cơ quan 

Đính kèm tệp quyết định 

 Thông tin cá nhân Cập nhật thông tin cá nhân 

 Đổi mật khẩu Cập nhật mật khẩu mới 

 Nhóm quyền 

Thêm mới nhóm quyền 

Cập nhật nhóm quyền 

Xoá nhóm quyền 

 
Nhóm quyền trên 

menu 
Cập nhật nhóm quyền trên menu 

 
Danh mục tài 

nguyên 

Thêm mới chi tiết danh mục Tài nguyên 

Sửa chi tiết danh mục Tài nguyên 

Xoá chi tiết danh mục Tài nguyên 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Tài nguyên 

 
Danh mục vật liệu 

xâu dựng 

Thêm mới chi tiết danh mục Vật liệu xây dựng 

Sửa chi tiết danh mục Vật liệu xây dựng 

Xoá chi tiết danh mục Vật liệu xây dựng 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Vật liệu xây dựng 

 
Danh mục chuyên 

ngành 

Thêm mới chi tiết danh mục Chuyên ngành 

Sửa chi tiết danh mục Chuyên ngành 

Xoá chi tiết danh mục Chuyên ngành 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Chuyên ngành 

 
Danh mục hàng hoá 

dịch vụ bình ổn giá 

Thêm mới chi tiết danh mục HHDV bình ổn giá 

Sửa chi tiết danh mục HHDV bình ổn giá 

Xoá chi tiết danh mục HHDV bình ổn giá 

Tìm kiếm chi tiết danh mục HHDV bình ổn giá 



 
Danh mục dịch vụ 

công ích 

Thêm mới chi tiết danh mục dịch vụ công ích 

Sửa chi tiết danh mục dịch vụ công ích 

Xoá chi tiết danh mục dịch vụ công ích 

Tìm kiếm chi tiết danh mục dịch vụ công ích 

 
Danh mục hàng hoá 

mua 

Thêm mới chi tiết danh mục Hàng hoá mua 

Sửa chi tiết danh mục Hàng hoá mua 

Xoá chi tiết danh mục Hàng hoá mua 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Hàng hoá mua 

 Danh mục báo cáo 

Thêm mới chi tiết danh mục Danh mục báo cáo 

Sửa chi tiết danh mục Danh mục báo cáo 

Xoá chi tiết danh mục Danh mục báo cáo 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Danh mục báo cáo 

 
Danh mục tỉnh thành 

báo cáo 

Thêm mới chi tiết danh mục Tỉnh thành báo cáo 

Sửa chi tiết danh mục Tỉnh thành báo cáo 

Xoá chi tiết danh mục Tỉnh thành báo cáo 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Tỉnh thành báo cáo 

 
Danh mục phân loại 

đất 

Thêm mới chi tiết danh mục Phân loại đất 

Sửa chi tiết danh mục Phân loại đất 

Xoá chi tiết danh mục Phân loại đất 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Phân loại đất 

 
Danh mục phân loại 

khu vực 

Thêm mới chi tiết danh mục Phân loại khu vực 

Sửa chi tiết danh mục Phân loại khu vực 

Xoá chi tiết danh mục Phân loại khu vực 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Phân loại khu vực 

 Danh mục dân tộc 

Thêm mới chi tiết danh mục Dân tộc 

Sửa chi tiết danh mục Phân loại Dân tộc 

Xoá chi tiết danh mục Phân loại Dân tộc 

Tìm kiếm chi tiết danh mục Phân loại Dân tộc 



 
Bình ổn giá hàng 

hoá dịch vụ 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới 1 mặt hàng bình ổn giá 

Tím kiếm thông tin HHDV bình ổn giá 

Sửa thông tin HHDV bình ổn giá 

Xoá thông tin HHDV bình ổn giá 

In báo cáo 

 
Giá thị trường thu 

thập 

Tải mẫu file nhập dữ liệu theo đơn vị đăng nhập 

Tải mẫu file nhập hộ dữ liệu cho đơn vị khác cùng hệ 

thống 

Nhập dữ liệu từ excel theo đơn vị đăng nhập 

Nhập hộ dữ liệu từ excel cho đơn vị khác cùng hệ 

thống 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới thông tin HHDV thu thập giá trị trường 

Tìm kiếm thông tin HHDV thu thập chưa gửi 

Tìm kiếm thông tin HHDV thu thập gửi STC 

Tìm kiếm thông tin HHDV thu thập theo đơn vị nhập 

Tìm kiếm thông tin HHDV thu thập theo đơn vị nhập 

hộ cùng hệ thống 

Sửa thông tin HHDV thu thập 

Xoá thông tin HHDV thu thập 



 Giá tài sản đất 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới giá tài sản đất 

Sửa thông tin giá tài sản đất 

Xoá thông tin giá tài sản đất 

Tìm kiếm thông tin giá tài sản đất 

In báo cáo 

 
Bảng giá đất quy 

định 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Tạo mới bảng giá đất quy định 

Cập nhật bảng giá đất quy định 

Xoá bảng giá đất quy định 

In báo cáo 

 
Dịch vụ đấu giá bất 

động sản 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới thông tin dịch vụ đấu giá bất động sản 

Sửa thông tin dịch vụ đấu giá bất động sản 

Xoá thông tin dịch vụ đấu giá bất động sản 

Tìm kiếm thông tin dịch vụ đấu giá bất động sản 

In báo cáo 



 
Giá dịch vụ thuê, 

mua nhà 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới thông tin Giá dịch vụ thuê, mua nhà 

Sửa thông tin Giá dịch vụ thuê, mua nhà 

Xoá thông tin Giá dịch vụ thuê, mua nhà 

Tìm kiếm thông tin Giá dịch vụ thuê, mua nhà 

In báo cáo 

 
Sản phẩm dịch vụ, 

công ích 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới thông tin Sản phẩm, dịch vụ công ích 

Sửa thông tin Sản phẩm, dịch vụ công ích 

Xoá thông tin Sản phẩm, dịch vụ công ích 

Tìm kiếm thông tin Sản phẩm, dịch vụ công ích 

In báo cáo 

 Giá đất giao dịch 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới thông tin Giá đất giao dịch 

Sửa thông tin Giá đất giao dịch 

Xoá thông tin Giá đất giao dịch 

Tìm kiếm thông tin Giá đất giao dịch 

In báo cáo 



 

Dịch vụ thuê mặt 

bằng (mặt đất, mặt 

nước…) 

 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới thông tin Dịch vụ thuê mặt bằng (mặt đất, 

mặt nước…) 

Sửa thông tin Dịch vụ thuê mặt bằng (mặt đất, mặt 

nước…) 

Xoá thông tin Dịch vụ thuê mặt bằng (mặt đất, mặt 

nước…) 

Tìm kiếm thông tin Dịch vụ thuê mặt bằng (mặt đất, 

mặt nước…) 

In báo cáo 

 

Định giá lĩnh vực, 

chuyên ngành Giáo 

dục đào tạo 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành 

GDĐT 

Sửa thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành GDĐT 

Xoá thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành 

GDĐT 

Tìm kiếm thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành 

GDĐT 

In báo cáo 



 

Định giá lĩnh vực, 

chuyên ngành y tế 

khám, chữa bệnh 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành 

Y tế, KCB 

Sửa thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành Y tế, 

KCB 

Xoá thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành Y tế, 

KCB 

Tìm kiếm thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành 

Y tế, KCB 

In báo cáo 

 

Định giá lĩnh vực, 

chuyên ngành tài 

nguyên 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành 

Tài nguyên 

Sửa thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành Tài 

nguyên 

Xoá thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành Tài 

nguyên 

Tìm kiếm thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành 

Tài nguyên 

In báo cáo 



 

Định giá lĩnh vực, 

chuyên ngành Nước 

sạch sinh hoạt 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành 

Nước sạch sinh hoạt 

Sửa thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành Nước 

sạch sinh hoạt 

Xoá thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành Nước 

sạch sinh hoạt 

Tìm kiếm thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành 

Nước sạch sinh hoạt 

In báo cáo 

 
Định giá lĩnh vực, 

chuyên ngành rừng 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành 

Rừng 

Sửa thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành Rừng 

Xoá thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành Rừng 

Tìm kiếm thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành 

Rừng 

In báo cáo 



 
Định giá lĩnh vực, 

chuyên ngành Khác 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành 

khác 

Sửa thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành khác 

Xoá thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành khác 

Tìm kiếm thông tin định giá lĩnh vực, chuyên ngành 

khác 

In báo cáo 

 

Định giá lĩnh vực, 

chuyên ngành Vật 

liệu xây dựng 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

Thêm mới thông tin định giá Vật liệu xây dựng 

Sửa thông tin định giá Vật liệu xây dựng 

Xoá thông tin định giá Vật liệu xây dựng 

Tìm kiếm thông tin định giá Vật liệu xây dựng 

In báo cáo 

 Giá trúng thầu 

Thêm mới thông tin giá trúng thầu 

Sửa thông tin giá trúng thầu 

Xoá thông tin giá trúng thầu 

Tìm kiếm thông tin giá trúng thầu 

In báo cáo 

Đính kèm tệp hồ sơ trúng thầu 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 



 Cước vận chuyển 

Thêm mới thông tin cước vận chuyển 

Sửa thông tin Cước vận chuyển 

Xoá thông tin Cước vận chuyển 

Tìm kiếm thông tin Cước vận chuyển 

In báo cáo 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

 Trợ giá, trợ cước 

Thêm mới thông tin Trợ giá, trợ cước 

Sửa thông tin Trợ giá, trợ cước 

Xoá thông tin Trợ giá, trợ cước 

Tìm kiếm thông tin Trợ giá, trợ cước 

In báo cáo 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

 Thuê tài sản công 

Thêm mới thông tin Thuê tài sản công 

Sửa thông tin Thuê tài sản công 

Xoá thông tin Thuê tài sản công 

Tìm kiếm thông tin Thuê tài sản công 

In báo cáo 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 



 Trước bạ 

Thêm mới thông tin trước bạ 

Sửa thông tin trước bạ 

Xoá thông tin trước bạ 

Tìm kiếm thông tin trước bạ 

In báo cáo 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

 Lệ phí 

Thêm mới thông tin lệ phí 

Sửa thông tin lệ phí 

Xoá thông tin lệ phí 

Tìm kiếm thông tin lệ phí 

In báo cáo 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

 Thuế tài nguyên 

Thêm mới thông tin thuế tài nguyên 

Sửa thông tin thuế tài nguyên 

Xoá thông tin thuế tài nguyên 

Tìm kiếm thông tin thuế tài nguyên 

In báo cáo 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 



 
Kê khai, niêm yết 

giá 

Thêm mới thông tin Kê khai, niêm yết giá 

Xoá thông tin Kê khai, niêm yết giá 

Sửa thông tin Kê khai, niêm yết giá 

Gửi thông tin Kê khai, niêm yết giá 

Huỷ gửi thông tin Kê khai, niêm yết giá 

Tìm kiếm thông tin Kê giai, niêm yết giá 

Tải mẫu file nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu từ excel 

Xuất dữ liệu ra excel 

 
Duyệt kê khai, niêm 

yết giá 

Duyệt kê khai, niêm yết giá 

Huỷ duyệt kê khai, niêm yết giá 

Trả về hồ sơ kê khai, niêm yết không đủ yêu cầu 

Tìm kiếm hồ sơ kê khai, niêm yết theo cơ quan gửi 

(chưa duyệt) 

Tìm kiếm hồ sơ kê khai, niêm yết theo cơ quan gửi 

(đã duyệt) 

 Văn bản pháp lý 

Thêm mới văn bản pháp luật 

Sửa thông tin văn bản 

Xoá thông tin văn bản 

Đính kèm tệp văn bản 

 
Duyệt thu thập giá 

thị trường 

Tìm kiếm thông tin hàng hoá thu thập (STC duyệt) 

Tìm kiếm thông tin hàng hoá thu thập (STC chưa 

duyệt) 

Tìm kiếm thông tin hàng hoá thu thập (Tất cả) 

Duyệt thông tin hàng hoá thu thập 

 Nhập giá mua 

Thêm mới giá mua 

Sửa thông tin giá mua 

Xoá thông tin giá mua 



 
Lập danh sách tài 

sản 

Thêm mới chi tiết tài sản 

Sửa thông tin tài sản 

Xoá thông tin tài sản 

Đính kèm hồ sơ thông tin tài sản 

Gửi thông tin tài sản 

 
Danh sách nhận tài 

sản thẩm định 
Tìm kiếm tài sản nhận thẩm định 

 
Tài sản đưa vào 

thẩm định 

Thêm mới thông tin thẩm định 

Cập nhật thông tin thẩm định 

Xoá thông tin thẩm định 

Tìm kiếm thông tin thẩm định 

Đính kèm tệp chứng thư thẩm định 

Đính kèm tệp kết quả thẩm định 

Gửi hồ sơ thẩm định 

 
Thẩm định giá trị tài 

sản 

tìm kiếm thông tin tài sản theo đơn vị nhập 

tìm kiếm thông tin tài sản theo đơn vị khác gửi 

Cập nhật giá trị tài sản thẩm định 

 
Danh sách tài sản đã 

thẩm định 

Tìm kiếm tài sản đã được thẩm định 

Xem thông tin tài sản 

 Đấu giá tài sản 

Thêm mới tài sản đấu giá 

Sửa tài sản đấu giá 

Xoá tài sản đấu giá 

 Hồ sơ đấu giá tài sản 

Thêm mới hồ sơ đấu giá tài sản 

Sửa hồ sơ đấu giá 

Xoá hồ sơ đấu giá 

In biên lai thu tiền 

 
Thông báo trúng đấu 

giá 

Tìm kiếm tài sản trúng đấu giá 

Sửa số tiền trúng đấu giá 



 Xử lý vi phạm về giá 

Thêm mới thông tin xử lý vi phạm về giá 

Sửa thông tin xử lý vi phạm về giá 

Xoá thông tin xử lý vi phạm về giá 

Đính kèm tệp văn bản xử lý vi phạm về giá 

Cập nhật thông tin xử lý vi phạm về giá 

Tìm kiếm thông tin xử lý vi phạm về giá 

 
Xử lý vi phạm thẩm 

định giá 

Thêm mới thông tin xử lý vi phạm thẩm định giá 

Sửa thông tin xử lý vi phạm thẩm định giá 

Xoá thông tin xử lý vi phạm thẩm định giá 

Đính kèm tệp văn bản xử lý vi phạm thẩm định giá 

Cập nhật thông tin xử lý vi phạm thẩm định giá 

Tìm kiếm thông tin xử lý vi phạm thẩm định giá 

 Quỹ bình ổn giá 

Thêm mới Quỹ bình ổn giá 

Sửa thông tin quỹ bình ổn giá 

Xoá thông tin quỹ bình ổn giá 

Cập nhật thông tin quỹ bình ổn giá 

Tìm kiếm thông tin quỹ bình ổn giá 

Tạo số lượng quỹ theo yêu cầu 

 Thu thập giỏ hàng 

Thêm mới chi tiết thu thập 

Sửa chi tiết thu thập 

Xoá chi tiết thu thập 

Tìm kiếm chi tiết thu thập 

Cập nhật chi tiết thu thập 

Thêm mới chi tiết hàng hoá 

Sửa chi tiết hàng hoá 

Xoá chi tiết hàng hoá 

Tìm kiếm chi tiết hàng hoá 

Cập nhật chi tiết hàng hoá 



 
Thiết lập đầu vào và 

tính CPI 

Thêm mới chi tiết thiết lập đầu vào CPI 

Sửa chi tiết thiết lập đầu vào CPI 

Xoá chi tiết thiết lập đầu vào CPI 

Tìm kiếm chi tiết thiết lập đầu vào CPI 

Cập nhật chi tiết thiết lập đầu vào CPI 

Xuất dữ liệu ra excel 

 Chỉ số lạm phát CPI 

Thêm mới chi tiết chỉ số lạm phát CPI 

Sửa chi tiết chỉ số lạm phát CPI 

Xoá chi tiết chỉ số lạm phát CPI 

Tìm kiếm chi tiết chỉ số lạm phát CPI 

Cập nhật chi tiết chỉ số lạm phát CPI 

Xuất dữ liệu ra excel 

 Đơn vị doanh nghiệp 

Mẫu excel doanh nghiệp 

Nhập dữ liệu doanh nghiệp từ excel 

Xuất dữ liệu doanh nghiệp ra excel 

Mẫu excel người sử dụng 

Nhập dữ liệu người sử dụng từ excel 

Xuất dữ liệu người sử dụng từ excel 

 Đơn vị thẩm định 

Mẫu excel ĐVTĐ 

Nhập dữ liệu ĐVTĐ từ excel 

Xuất dữ liệu ĐVTĐ ra excel 

Mẫu excel người sử dụng ĐVTĐ 

Nhập dữ liệu người sử dụng ĐVTĐ từ excel 

Xuất dữ liệu người sử dụng ĐVTĐ từ excel 



 
Doanh nghiệp đăng 

ký 

Thêm mới doanh nghiệp đăng ký 

Sửa thông tin doanh nghiệp đăng ký 

Xoá thông tin doanh nghiệp đăng ký 

Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp đăng ký 

Cập nhật thông tin doanh nghiệp đăng ký 

Gửi đăng ký thông tin doanh nghiệp 

Huỷ đăng ký thông tin doanh nghiệp 

 
Duyệt doanh nghiệp 

dăng ký 

Duyệt doanh nghiệp đăng ký 

Huỷ duyệt doanh nghiệp đăng ký 

Trả về hồ sơ doanh nghiệp đăng ký 

Tìm kiếm hồ sơ 

 Nhập chỉ tiêu kinh tế 

Thêm mới chỉ tiêu kinh tế 

Sửa chỉ tiêu kinh tế 

Xoá chỉ tiêu kinh tế 

 
Tra cứu doanh 

nghiệp đăng ký 

Tra cứu doanh nghiệp đăng ký đã gửi 

Tra cứu doanh nghiệp đăng ký đã được duyệt 

Tra cứu doanh nghiệp đăng ký theo cơ quan 

Tra cứu doanh nghiệp đăng ký theo cán bộ 

 
Tra cứu quỹ bình ổn 

giá 

Tra cứu theo thời gian 

Tra cứu theo loại hàng hoá, dich vụ 

Xem chi tiết hàng hoá 

 
Tra cứu xử lý vi 

phạm về giá 

Tra cứu theo thời gian 

Tra cứu theo cơ quan vi phạm về giá 

Xem chi tiết thông tin vi phạm về giá 

 
Tra cứu vi phạm về 

thẩm định giá 

Tra cứu theo thời gian 

Tra cứu theo cơ quan vi phạm về thẩm định giá 

Xem chi tiết thông tin vi phạm về thẩm định giá 



 Tra cứu tài sản 

Tìm kiếm theo đơn vị nhập tài sản 

Tìm kiếm theo năm nhập 

Tìm kiếm theo mã số tài sản 

Tìm kiếm theo tên gọi của tài sản 

Tìm kiếm theo mục đích sử dụng tài sản 

Xoá thông tin tìm kiếm 

 
Tra cứu tài sản thẩm 

định 

Tìm kiếm theo đơn vị nhập thẩm định 

Tìm kiếm theo thời gian nhận thẩm định 

Tìm kiếm theo thời gian trả tài sản thẩm định 

Tìm kiếm theo mã số tài sản 

Tìm kiếm theo giá trị tài sản thẩm định từ 

Tìm kiếm theo giá trị tài sản thẩm định đến 

Xoá thông tin tìm kiếm 

 
Tra cứu đấu giá tài 

sản 

Tìm kiếm thông tin đấu giá tài sản theo thời gian bắt 

đầu 

Tìm kiếm thông tin đấu giá tài sản theo thời gian kết 

thúc 

Tìm kiếm thông tin đấu giá tài sản theo cơ quan 

Xuất dữ liệu ra excel 

 
Tra cứu hồ sơ đấu 

giá tài sản 

Tìm kiếm hồ sơ đấu giá tài sản theo thời gian bắt đầu 

Tìm kiếm hồ sơ đấu giá tài sản theo thời gian kết thúc 

Tìm kiếm hồ sơ đấu giá tài sản theo cơ quan 

Tìm kiếm hồ sơ đấu giá chưa trúng thầu 

Tìm kiếm hồ sơ đấu giá đã trúng thầu 

Xuất dữ liệu ra excel 

Xem chi tiết hồ sơ đấu giá tài sản 



 
Tra cứu giá trúng 

thầu 

Tìm kiếm thông tin giá trúng thầu theo thời gian bắt 

đầu 

Tìm kiếm thông tin giá trúng thầu theo thời gian kết 

thúc 

Tìm kiếm thông tin giá trúng thầu theo cơ quan 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 

Xem chi tiết thông tin giá trúng thầu hàng hoá dịch 

vụ 

 
Tra cứu cước vận 

chuyển 

Tìm kiếm thông tin cước vận chuyển theo thời gian 

bắt đầu 

Tìm kiếm thông tin cước vận chuyển theo thời gian 

kết thúc 

Tìm kiếm thông tin cước vận chuyển theo cơ quan 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 

Xem chi tiết thông tin cước vận chuyển 

 
Tra cứu trợ giá, trợ 

cước 

Tìm kiếm thông tin trợ giá, trợ cước theo thời gian 

bắt đầu 

Tìm kiếm thông tin trợ giá, trợ cước theo thời gian 

kết thúc 

Tìm kiếm thông tin trợ giá, trợ cước theo cơ quan 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 

Xem chi tiết thông tin trợ giá, trợ cước 



 
Tra cứu thuê tài sản 

công 

Tìm kiếm thông tin thuê tài sản công theo thời gian 

bắt đầu 

Tìm kiếm thông tin thuê tài sản công theo thời gian 

kết thúc 

Tìm kiếm thông tin thuê tài sản công theo cơ quan 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 

Xem chi tiết thông tin thuê tài sản công 

 Tra cứu trước bạ 

Tìm kiếm thông tin trước bạ theo thời gian bắt đầu 

Tìm kiếm thông tin trước bạ theo thời gian kết thúc 

Tìm kiếm thông tin trước bạ theo cơ quan 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 

Xem chi tiết thông tin trước bạ 

 Tra cứu lệ phí 

Tìm kiếm thông tin lệ phí theo thời gian bắt đầu 

Tìm kiếm thông tin lệ phí theo thời gian kết thúc 

Tìm kiếm thông tin lệ phí theo cơ quan 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 

Xem chi tiết thông tin lệ phí 

 
Tra cứu thuế tài 

nguyên 

Tìm kiếm thông tin thuế tài nguyên theo thời gian bắt 

đầu 

Tìm kiếm thông tin thuế tài nguyên theo thời gian kết 

thúc 

Tìm kiếm thông tin thuế tài nguyên theo cơ quan 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 

Xem chi tiết thông tin thuế tài nguyên 



 
Tra cứu định giá 

giáo dục đào tạo 

Tìm kiếm theo đơn vị nhập định giá giáo dục đào tạo 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá giáo dục đào 

tạo từ ngày 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá giáo dục đào 

tạo đến ngày 

Tìm kiếm theo giá trị định giá từ 

Tìm kiếm theo giá trị định giá đến 

Xoá thông tin tìm kiếm 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 

 
Tra cứu định giá Y 

tế khám, chữa bệnh 

Tìm kiếm theo đơn vị nhập định giá y tế khám, chữa 

bệnh 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá y tế khám, 

chữa bệnh từ ngày 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá y tế khám, 

chữa bệnh đến ngày 

Tìm kiếm theo giá trị định giá từ 

Tìm kiếm theo giá trị định giá đến 

Xoá thông tin tìm kiếm 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 



 
Tra cứu định giá tài 

nguyên  

Tìm kiếm theo đơn vị nhập định giá Tài nguyên 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá Tài nguyên từ 

ngày 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá Tài nguyên 

đến ngày 

Tìm kiếm theo giá trị định giá từ 

Tìm kiếm theo giá trị định giá đến 

Xoá thông tin tìm kiếm 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 

 
Tra cứu định giá 

nước sạch sinh hoạt 

Tìm kiếm theo đơn vị nhập định giá Nước sạch sinh 

hoạt 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá Nước sạch 

sinh hoạt từ ngày 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá Nước sạch 

sinh hoạt đến ngày 

Tìm kiếm theo giá trị định giá từ 

Tìm kiếm theo giá trị định giá đến 

Xoá thông tin tìm kiếm 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 

 
Tra cứu định giá 

rừng 

Tìm kiếm theo đơn vị nhập định giá Rừng 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá Rừng từ ngày 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá Rừng đến 

ngày 

Tìm kiếm theo giá trị định giá từ 

Tìm kiếm theo giá trị định giá đến 

Xoá thông tin tìm kiếm 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 



 

Tra cứu định giá 

Dịch vụ hàng hoá 

bình ổn giá 

Tìm kiếm theo đơn vị nhập định giá Dịch vụ, hàng 

hoá bình ổn giá 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá Dịch vụ, hàng 

hoá bình ổn giá từ ngày 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá Dịch vụ, hàng 

hoá bình ổn giá đến ngày 

Tìm kiếm theo giá trị định giá từ 

Tìm kiếm theo giá trị định giá đến 

Xoá thông tin tìm kiếm 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 

 
Tra cứu định giá vật 

liệu xây dựng 

Tìm kiếm theo đơn vị nhập định giá Vật liệu xây 

dựng 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá Vật liệu xây 

dựng từ ngày 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá Vật liệu xây 

dựng đến ngày 

Tìm kiếm theo giá trị định giá từ 

Tìm kiếm theo giá trị định giá đến 

Xoá thông tin tìm kiếm 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 



 
Tra cứu định giá 

khác 

Tìm kiếm theo đơn vị nhập định giá Khác 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá Khác từ ngày 

Tìm kiếm theo thời gian nhận định giá Khác đến 

ngày 

Tìm kiếm theo giá trị định giá từ 

Tìm kiếm theo giá trị định giá đến 

Xoá thông tin tìm kiếm 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 

 Tra cứu bình ổn giá 

Tìm kiếm thông tin bình ổn giá theo thời gian bắt đầu 

Tìm kiếm thông tin bình ổn giá theo thời gian kết 

thúc 

Tìm kiếm thông tin bình ổn giá theo cơ quan 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

In báo cáo 

Xem chi tiết thông tin bình ổn giá theo từng mặt hàng 



 
Tra cứu giá thu thập 

thị trường 

Tìm kiếm thông tin thu thập giá thị trường theo thời 

gian bắt đầu 

Tìm kiếm thông tin thu thập giá thị trường theo thời 

gian kết thúc 

Tìm kiếm thông tin thu thập giá thị trường theo cơ 

quan 

Tìm kiếm thông tin thu thập giá thị trường theo từng 

mặt hàng 

Tìm kiếm thông tin thu thập giá thị trường chưa gửi 

Tìm kiếm thông tin thu thập giá thị trường đã gửi 

Tìm kiếm thông tin thu thập giá thị trường chưa 

đuyệt 

Tìm kiếm thông tin thu thập giá thị trường đã duyệt 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

Xem chi tiết thông tin thu thập giá thị trường 

 
Tra cứu giá tài sản 

đất 

Tìm kiếm thông tin giá tài sản đất theo thời gian bắt 

đầu 

Tìm kiếm thông tin giá tài sản đất theo thời gian kết 

thúc 

Tìm kiếm thông tin giá tài sản đất theo cơ quan 

Tìm kiếm thông tin giá tài sản đất theo văn bản pháp 

lý 

Xuất dữ liệu tìm kiếm ra excel 

Xem chi tiết thông tin giá tài sản đất 



 
Tra cứu bảng giá tài 

sản đất 

Tìm kiếm thông tin Bảng giá tài sản đất theo thời 

gian bắt đầu 

Tìm kiếm thông tin Bảng giá tài sản đất theo thời 

gian kết thúc 

Tìm kiếm thông tin Bảng giá tài sản đất theo cơ quan 

Tìm kiếm thông tin Bảng giá tài sản đất theo văn bản 

pháp lý 

Xuát dữ liệu tìm kiếm ra excel 

Xem chi tiết thông tin Bảng giá tài sản đất 

 
Tra cứu Dịch vụ đấu 

giá bất động sản  

Tìm kiếm thông tin Dịch vụ đấu giá bất động sản 

theo thời gian bắt đầu 

Tìm kiếm thông tin Dịch vụ đấu giá bất động sản 

theo thời gian kết thúc 

Tìm kiếm thông tin Dịch vụ đấu giá bất động sản đất 

theo cơ quan 

Tìm kiếm thông tin Dịch vụ đấu giá bất động sản 

theo văn bản pháp lý 

Xuát dữ liệu tìm kiếm ra excel 

Xem chi tiết thông tin Dịch vụ đấu giá bất động sản 

 
Tra cứu giá dịch vụ 

thuê, mua nhà 

Tìm kiếm thông tin Giá dịch vụ thuê, mua nhà theo 

thời gian bắt đầu 

Tìm kiếm thông tin Giá dịch vụ thuê, mua nhà theo 

thời gian kết thúc 

Tìm kiếm thông tin Giá dịch vụ thuê, mua nhà theo 

cơ quan 

Tìm kiếm thông tin Giá dịch vụ thuê, mua nhà theo 

văn bản pháp lý 

Xuát dữ liệu tìm kiếm ra excel 

Xem chi tiết thông tin Giá dịch vụ thuê, mua nhà 



 
Tra cứu sản phẩm, 

dịch vụ công ích 

Tìm kiếm thông tin Sản phẩm, dịch vụ công ích theo 

thời gian bắt đầu 

Tìm kiếm thông tin Sản phẩm, dịch vụ công ích theo 

thời gian kết thúc 

Tìm kiếm thông tin Sản phẩm, dịch vụ công ích theo 

cơ quan 

Tìm kiếm thông tin Sản phẩm, dịch vụ công ích theo 

văn bản pháp lý 

Xuát dữ liệu tìm kiếm ra excel 

Xem chi tiết thông tin Sản phẩm, dịch vụ công ích 

 

Tra cứu  thông  tin 

Dịch vụ thuê mặt 

bằng (mặt đất, mặt 

nước…) 

Tìm kiếm thông tin Dịch vụ thuê mặt bằng (mặt đất, 

mặt nước…) theo thời gian bắt đầu 

Tìm kiếm thông tin Dịch vụ thuê mặt bằng (mặt đất, 

mặt nước…) theo thời gian kết thúc 

Tìm kiếm thông tin Dịch vụ thuê mặt bằng (mặt đất, 

mặt nước…) theo cơ quan 

Tìm kiếm thông tin Dịch vụ thuê mặt bằng (mặt đất, 

mặt nước…) theo văn bản pháp lý 

Xuát dữ liệu tìm kiếm ra excel 

Xem chi tiết thông tin Dịch vụ thuê mặt bằng (mặt 

đất, mặt nước…) 

 

Báo cáo Thông tin 

về giá hàng hoá, 

dịch vụ theo thông 

tư 142/2015/TT-

BTC 

Chọn các tiêu chí kết xuất báo cáo (tên cơ quan, thời 

gian kết xuất) 

Tạo báo cáo Thông tin về giá hàng hoá dịch vụ 

In báo cáo 

Kết xuất báo cáo ra file doc, excel, pdf, html, text… 

 

Báo cáo Thông tin 

về tài sản thẩm định 

giá theo thông tư 

142/2015/TT-BTC 

Chọn các tiêu chí kết xuất báo cáo (tên cơ quan, thời 

gian kết xuất) 

Tạo báo cáo Thông tin về tài sản thẩm định giá 

In báo cáo 

Kết xuất báo cáo ra file doc, excel, pdf, html, text… 



 

Báo cáo bảng giá thị 

trường theo Thông 

tư 116/2018/TT-

BTC 

Chọn các tiêu chí kết xuất báo cáo (tên cơ quan, thời 

gian kết xuất) 

Tạo báo cáo bảng giá thị trường 

In báo cáo 

Kết xuất báo cáo ra file doc, excel, pdf, html, text… 

 

Báo cáo bảng giá thị 

trường đặc biệt Theo 

Thông tư 

116/2018/TT-BTC 

Chọn các tiêu chí kết xuất báo cáo (tên cơ quan, thời 

gian kết xuất) 

Tạo báo cáo bảng giá thị trường đặc biệt 

In báo cáo 

Kết xuất báo cáo ra file doc, excel, pdf, html, text… 

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về Giá theo Thông tư số 93/2021/TT-BTC 

 Khung giá đất 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính 

Xem dữ liệu khung giá đất 

Cập nhật dữ liệu khung giá đất tại địa phương 

 
Khung giá cho thuê 

mặt nước 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính 

Xem dữ liệu khung giá cho thuê mặt nước 

Cập nhật dữ liệu khung giá cho thuê mặt nước tại địa 

phương 

 

Khung giá cho thuê, 

thuê mua nhà ở xã 

hội, nhà ở công vụ 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính 

Xem dữ liệu khung giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội, nhà ở công vụ 

Cập nhật dữ liệu khung giá cho thuê, thuê mua nhà ở 

xã hội, nhà ở công vụ tại địa phương 



 

Giá cụ thể đối với: 

Dịch vụ kiểm định 

phương tiện vận tải 

(bao gồm dịch vụ 

đăng kiểm phương 

tiện thiết bị giao 

thông vận tải và các 

công trình khai thác, 

vận chuyển dầu khí 

biển) 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính 

Xem dữ liệu dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải 

Cập nhật dữ liệu dịch vụ kiểm định phương tiện vận 

tải tại địa phương 

 

Khung giá đối với: 

Nước sạch sinh hoạt; 

dịch vụ kiểm nghiệm 

thuốc dùng cho động 

vật, thực vật; dịch vụ 

tiêm phòng, tiêu độc, 

khử trùng cho động 

vật, chẩn đoán thú y 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính 

Xem dữ liệu khung giá nước sạch sinh hoạt; dịch vụ 

kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật, thực vật; dịch 

vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, 

chẩn đoán thú y 

Cập nhật dữ liệu nước sạch sinh hoạt; dịch vụ kiểm 

nghiệm thuốc dùng cho động vật, thực vật; dịch vụ 

tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn 

đoán thú y tại địa phương 

 

Giá tối đa đối với: 

Sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi; 

dịch vụ kiểm dịch y 

tế, y tế dự phòng tại 

cơ sở y tế công lập 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính 

Xem dữ liệu giá tối đa với các sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi; dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự 

phòng tại cơ sở y tế công lập 

Cập nhật dữ liệu giá tối đa với các sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi; dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự 

phòng tại cơ sở y tế công lập tại địa phương 



 

Giá mua tối đa, giá 

bán tối thiểu hàng dự 

trữ quốc gia (trừ 

hàng dự trữ quốc gia 

trong lĩnh vực quốc 

phòng, an ninh); 

định mức chi phí 

nhập, chi phí xuất tại 

cửa kho dự trữ quốc 

gia và chi phí xuất 

tối đa ngoài cửa kho, 

chi phí bảo quản 

hàng dự trữ quốc gia 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính 

Xem dữ liệu giá mua tối đa, giá bán tối thiểu hàng dự 

trữ quốc gia, định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại 

cửa kho dự trữ quốc gia và chi phí xuất tối đa ngoài 

cửa kho, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia 

Cập nhật dữ liệu giá mua tối đa, giá bán tối thiểu 

hàng dự trữ quốc gia, định mức chi phí nhập, chi phí 

xuất tại cửa kho dự trữ quốc gia và chi phí xuất tối đa 

ngoài cửa kho, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia 

tại địa phương 

 

Giá mua tối đa sản 

phẩm, dịch vụ công 

ích và dịch vụ sự 

nghiệp công trong 

danh mục được cấp 

có thẩm quyền ban 

hành, sử dụng ngân 

sách trung ương (trừ 

sản phẩm, dịch vụ 

thuộc thẩm quyền 

định giá của các bộ, 

ngành khác và của 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh) được cơ quan 

nhà nước có thẩm 

quyền đặt hàng, giao 

kế hoạch, giao 

nhiệm vụ 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính 

Xem dữ liệu Giá mua tối đa sản phẩm, dịch vụ công 

ích và dịch vụ sự nghiệp công trong danh mục được 

cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách 

trung ương được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ. 

Cập nhật dữ liệu Giá mua tối đa sản phẩm, dịch vụ 

công ích và dịch vụ sự nghiệp công trong danh mục 

được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách 

trung ương được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ tại địa 

phương 

 

Giá mua tối đa hàng 

hóa, dịch vụ được 

Thủ tướng Chính 

phủ đặt hàng, giao 

kế hoạch sản xuất, 

kinh doanh sử dụng 

ngân sách trung 

ương 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính 

Xem dữ liệu giá mua tối đa hàng hóa, dịch vụ được 

Thủ tướng Chính phủ đặt hàng, giao kế hoạch sản 

xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách trung ương  

Cập nhật dữ liệu giá mua tối đa hàng hóa, dịch vụ 

được Thủ tướng Chính phủ đặt hàng, giao kế hoạch 

sản xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách trung ương 

tại địa phương 



 

Giá bán tối thiểu đối 

với sản phẩm thuốc 

lá điếu tiêu thụ trong 

nước 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính 

Xem dữ liệu giá bán tối thiểu đối với sản phẩm thuốc 

lá điếu tiêu thụ trong nước 

Cập nhật dữ liệu giá bán tối thiểu đối với sản phẩm 

thuốc lá điếu tiêu thụ trong nước tại địa phương 

 

Giá tối đa hoặc giá 

tối thiểu đối với giá 

cho thuê tài sản nhà 

nước là công trình 

kết cấu hạ tầng phục 

vụ lợi ích quốc gia, 

lợi ích công cộng 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính 

Xem dữ liệu giá tối đa hoặc giá tối thiểu đối với giá 

cho thuê tài sản nhà nước là công trình kết cấu hạ 

tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 

Cập nhật dữ liệu giá tối đa hoặc giá tối thiểu đối với 

giá cho thuê tài sản nhà nước là công trình kết cấu hạ 

tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng tại 

địa phương 



 

Khung giá, giá tối đa 

hoặc giá cụ thể đối 

với dịch vụ trong 

lĩnh vực chứng 

khoán theo quy định 

của pháp luật về 

chứng khoán bao 

gồm: Dịch vụ liên 

quan đến hoạt động 

niêm yết, giao dịch, 

cung cấp thông tin, 

đấu giá, đấu thầu 

chứng khoán; dịch 

vụ liên quan đến 

hoạt động đăng ký, 

lưu ký, bù trừ và 

thanh toán chứng 

khoán; dịch vụ liên 

quan đến hoạt động 

kinh doanh chứng 

khoán, giám sát tài 

sản, đại diện người 

sở hữu trái phiếu, 

thanh toán bù trừ 

tiền giao dịch chứng 

khoán 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính 

Xem dữ liệu khung giá, giá tối đa hoặc giá cụ thể đối 

với dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán 

Cập nhật dữ liệu khung giá, giá tối đa hoặc giá cụ thể 

đối với dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tại địa 

phương 

 

Giá cụ thể đối với : 

Giá truyền tải điện, 

giá dịch vụ phụ trợ 

hệ thống điện 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Công thương 

Xem dữ liệu giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ 

hệ thống điện 

Cập nhật dữ liệu giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ 

trợ hệ thống điện tại địa phương 

Gửi dữ liệu giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ 

thống điện lên Bộ Công thương 



 

Khung giá đối với: 

Giá phát điện, giá 

bán buôn điện 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Công thương 

Xem dữ liệu Khung giá đối với: Giá phát điện, giá 

bán buôn điện  

Cập nhật dữ liệu Khung giá đối với: Giá phát điện, 

giá bán buôn điện tại địa phương 

Gửi dữ liệu Khung giá đối với: Giá phát điện, giá bán 

buôn điện lên Bộ Công thương 

 

Giá tối thiểu đối với: 

Dịch vụ kiểm định 

kỹ thuật máy móc, 

thiết bị, vật tư và các 

chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an 

toàn đặc thù chuyên 

ngành công nghiệp 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Công thương 

Xem dữ liệu Giá tối thiểu đối với: Dịch vụ kiểm định 

kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành 

công nghiệp  

Cập nhật dữ liệu Giá tối thiểu đối với: Dịch vụ kiểm 

định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên 

ngành công nghiệp tại địa phương 

Gửi dữ liệu Giá tối thiểu đối với: Dịch vụ kiểm định 

kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành 

công nghiệp lên Bộ Công thương 

 

Giá cụ thể đối với: 

Sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi do 

trung ương quản lý 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Xem dữ liệu Giá cụ thể đối với: Sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi do trung ương quản lý 

Cập nhật dữ liệu Giá cụ thể đối với: Sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi do trung ương quản lý tại địa 

phương 

Gửi dữ liệu Giá cụ thể đối với: Sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi do trung ương quản lý lên Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 



 

Khung giá rừng bao 

gồm rừng sản xuất, 

rừng phòng hộ và 

rừng đặc dụng thuộc 

sở hữu toàn dân do 

Nhà nước làm đại 

diện chủ sở hữu 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Xem dữ liệu Khung giá rừng bao gồm rừng sản xuất, 

rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thuộc sở hữu toàn 

dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu 

Cập nhật dữ liệu Khung giá rừng bao gồm rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thuộc sở hữu 

toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu tại địa 

phương 

Gửi dữ liệu Khung giá rừng bao gồm rừng sản xuất, 

rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thuộc sở hữu toàn 

dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu lên Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Giá sản phẩm, dịch 

vụ bưu chính, viễn 

thông bao gồm cả 

dịch vụ bưu chính, 

viễn thông công ích 

theo quy định của 

pháp luật về bưu 

chính, viễn thông 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Xem dữ liệu Giá sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn 

thông bao gồm cả dịch vụ bưu chính, viễn thông công 

ích theo quy định của pháp luật về bưu chính, viễn 

thông  

Cập nhật dữ liệu Giá sản phẩm, dịch vụ bưu chính, 

viễn thông bao gồm cả dịch vụ bưu chính, viễn thông 

công ích theo quy định của pháp luật về bưu chính, 

viễn thông tại địa phương 

Gửi dữ liệu Giá sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn 

thông bao gồm cả dịch vụ bưu chính, viễn thông công 

ích theo quy định của pháp luật về bưu chính, viễn 

thông lên Bộ Thông tin và Truyền thông. 



 

Giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh 

theo quy định của 

pháp luật về khám 

bệnh, chữa bệnh và 

bảo hiểm y tế 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Y tế 

Xem dữ liệu Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo 

quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và 

bảo hiểm y tế  

Cập nhật dữ liệu Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh 

và bảo hiểm y tế tại địa phương 

Gửi dữ liệu Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo 

quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và 

bảo hiểm y tế lên Bộ Y tế 

 

Giá cụ thể đối với: 

Dịch vụ kiểm dịch y 

tế, y tế dự phòng tại 

cơ sở y tế công lập 

sử dụng ngân sách 

nhà nước; dịch vụ 

kiểm nghiệm mẫu 

thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc, thuốc 

dùng cho người sử 

dụng ngân sách nhà 

nước 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Y tế 

Xem dữ liệu Dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng 

tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước; 

dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc, thuốc dùng cho người sử dụng ngân sách nhà 

nước  

Cập nhật dữ liệu Dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự 

phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà 

nước; dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc, thuốc dùng cho người sử dụng ngân sách 

nhà nước tại địa phương 

Gửi dữ liệu Dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại 

cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước; dịch 

vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, 

thuốc dùng cho người sử dụng ngân sách nhà nước 

lên Bộ Y tế 



 

Giá sản phẩm, dịch 

vụ công ích trong 

lĩnh vực quản lý, bảo 

trì đường sắt quốc 

gia, đường bộ, 

đường thủy nội địa 

thực hiện theo 

phương thức Nhà 

nước đặt hàng hoặc 

giao kế hoạch sử 

dụng nguồn ngân 

sách trung ương 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Giao thông vận tải 

Xem dữ liệu Giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong 

lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia, đường 

bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức 

Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch sử dụng 

nguồn ngân sách trung ương 

Cập nhật dữ liệu Giá sản phẩm, dịch vụ công ích 

trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia, 

đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương 

thức Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch sử dụng 

nguồn ngân sách trung ương tại địa phương 

Gửi dữ liệu Giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong 

lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia, đường 

bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức 

Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch sử dụng 

nguồn ngân sách trung ương lên Bộ Giao thông vận 

tải 

 

Giá cụ thể đối với 

các dịch vụ hàng 

không bao gồm: Giá 

dịch vụ cất cánh, hạ 

cánh; giá dịch vụ 

điều hành bay đi, 

đến; giá dịch vụ hỗ 

trợ bảo đảm hoạt 

động bay; giá phục 

vụ hành khách; giá 

bảo đảm an ninh 

hàng không và giá 

dịch vụ điều hành 

bay qua vùng thông 

báo bay do Việt 

Nam quản lý 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Giao thông vận tải 

Xem dữ liệu Giá đối với các dịch vụ hàng không 

Cập nhật dữ liệu Giá đối với các dịch vụ hàng không 

tại địa phương 

Gửi dữ liệu Giá đối với các dịch vụ hàng không lên 

Bộ Giao thông vận tải 



 

Giá tối đa đối với: 

Dịch vụ sử dụng 

đường bộ gồm 

đường quốc lộ, 

đường cao tốc các 

dự án đầu tư xây 

dựng đường bộ để 

kinh doanh; dịch vụ 

sử dụng đò, phà 

thuộc tuyến quốc lộ 

được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngoài 

ngân sách nhà nước, 

do trung ương quản 

lý 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Giao thông vận tải 

Xem dữ liệu Giá đối với các dịch vụ sử dụng đường 

bộ 

Cập nhật dữ liệu Giá đối với các dịch vụ sử dụng 

đường bộ tại địa phương 

Gửi dữ liệu Giá đối với các dịch vụ sử dụng đường 

bộ lên Bộ Giao thông vận tải 



 

Khung giá đối với: 

Dịch vụ sử dụng đò, 

phà thuộc tuyến 

quốc lộ được đầu tư 

bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước, 

do trung ương quản 

lý; dịch vụ sử dụng 

cảng, nhà ga (bao 

gồm dịch vụ sử dụng 

cầu, bến, phao neo, 

dịch vụ bốc dỡ 

container, dịch vụ lai 

dắt thuộc khu vực 

cảng biển) do trung 

ương quản lý; dịch 

vụ sử dụng cảng, 

nhà ga (bao gồm 

cảng, bến thủy nội 

địa; cảng cá) được 

đầu tư bằng nguồn 

vốn ngân sách nhà 

nước, do trung ương 

quản lý; dịch vụ hoa 

tiêu, dẫn đường (trừ 

dịch vụ hoa tiêu, dẫn 

đường công ích sử 

dụng ngân sách 

trung ương do Nhà 

nước đặt hàng, giao 

kế hoạch) 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Giao thông vận tải 

Xem dữ liệu Giá đối với các dịch vụ sử dụng đường 

thuỷ 

Cập nhật dữ liệu Giá đối với các dịch vụ sử dụng 

đường thuỷ tại địa phương 

Gửi dữ liệu Giá đối với các dịch vụ sử dụng đường 

thuỷ lên Bộ Giao thông vận tải 



 

Giá tối thiểu đối với 

dịch vụ kiểm định kỹ 

thuật máy móc, thiết 

bị, vật tư và các chất 

có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao 

động 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Xem dữ liệu Giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định 

kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

Cập nhật dữ liệu Giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm 

định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại địa 

phương 

Gửi dữ liệu Giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định 

kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động lên Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

 

Giá sản phẩm, dịch 

vụ công ích, dịch vụ 

sự nghiệp công trong 

lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường do Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường đặt hàng, 

giao kế hoạch sử 

dụng ngân sách nhà 

nước thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

Xem dữ liệu Giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ 

sự nghiệp công trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường 

Cập nhật dữ liệu Giá sản phẩm, dịch vụ công ích, 

dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường tại địa phương 

Gửi dữ liệu Giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ 

sự nghiệp công trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường lên Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 
Khung giá dịch vụ 

giáo dục 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Giáo dục 

Xem dữ liệu Khung giá dịch vụ giáo dục 

Cập nhật dữ liệu Khung giá dịch vụ giáo dục tại địa 

phương 

Gửi dữ liệu Khung giá dịch vụ giáo dục lên Bộ Giáo 

dục 



 

Giá dịch vụ giáo dục 

mầm non và giáo 

dục phổ thông công 

lập 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh 

Xem dữ liệu Giá dịch vụ giáo dục mầm non và giáo 

dục phổ thông công lập 

Cập nhật dữ liệu Giá dịch vụ giáo dục mầm non và 

giáo dục phổ thông công lập tại địa phương 

Gửi dữ liệu Giá dịch vụ giáo dục mầm non và giáo 

dục phổ thông công lập lên Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh 

 
Giá Dịch vụ công 

ích đô thị 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ xây dựng 

Xem dữ liệu Giá Dịch vụ công ích đô thị 

Cập nhật dữ liệu Giá Dịch vụ công ích đô thị tại địa 

phương 

Gửi dữ liệu Giá Dịch vụ công ích đô thị lên Bộ Xây 

dựng 

 Giá xây dựng 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ xây dựng 

Xem dữ liệu Giá xây dựng 

Cập nhật dữ liệu Giá xây dựng tại địa phương 

Gửi dữ liệu Giá xây dựng lên Bộ Xây dựng 

 

Các phương pháp 

xác định giá do Bộ 

Xây dựng quy định 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ xây dựng 

Xem dữ liệu Các phương pháp xác định giá do Bộ 

Xây dựng quy định 

Cập nhật dữ liệu Các phương pháp xác định giá do 

Bộ Xây dựng quy định tại địa phương 

Gửi dữ liệu Các phương pháp xác định giá do Bộ 

Xây dựng quy định lên Bộ Xây dựng 

 Chỉ số giá xây dựng 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ xây dựng 

Xem dữ liệu Chỉ số giá xây dựng 

Cập nhật dữ liệu Chỉ số giá xây dựng tại địa phương 

Gửi dữ liệu Chỉ số giá xây dựng lên Bộ Xây dựng 



 

Giá xây dựng tổng 

hợp bộ phận kết cấu 

công trình năm 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ xây dựng 

Xem dữ liệu Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu 

công trình năm 

Cập nhật dữ liệu Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết 

cấu công trình năm tại địa phương 

Gửi dữ liệu Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu 

công trình năm lên Bộ Xây dựng 

 

Giá cụ thể đối với 

hàng dự trữ quốc 

gia, sản phẩm, dịch 

vụ công ích và dịch 

vụ sự nghiệp công, 

hàng hóa, dịch vụ do 

cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền đặt 

hàng, giao kế hoạch, 

giao nhiệm vụ sử 

dụng ngân sách nhà 

nước thuộc phạm vi 

quản lý của bộ mà 

Bộ Tài chính quy 

định giá mua tối đa, 

giá bán tối thiểu; 

định giá cho thuê, 

thuê mua nhà ở xã 

hội, nhà ở công vụ 

được đầu tư xây 

dựng từ ngân sách 

nhà nước; giá bán 

hoặc giá cho thuê 

nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước theo quy 

định của pháp luật 

về nhà ở; định giá 

hàng hóa, dịch vụ 

khác theo quy định 

của luật chuyên 

ngành 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu các Bộ, ngành liên 

quan 

Xem dữ liệu giá cụ thể với hàng hoá, dịch vụ 

Cập nhật dữ liệu giá cụ thể với hàng hoá, dịch vụ tại 

địa phương 

Gửi dữ liệu giá cụ thể với hàng hoá, dịch vụ lên Bộ, 

ngành liên quan. 



 

Giá dịch vụ thu gom, 

vận chuyển rác thải 

sinh hoạt sử dụng 

nguồn vốn ngân sách 

nhà nước tại địa 

phương tại sử dụng 

nguồn vốn ngân sách 

Nhà nước tại địa 

phương 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu các UBND Tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

Xem dữ liệu Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt  

Cập nhật dữ liệu Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển 

rác thải sinh hoạt tại địa phương 

Gửi dữ liệu Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải 

sinh hoạt lên UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

 

Xăng, dầu thành 

phẩm tiêu thụ nội địa 

ở nhiệt độ thực tế 

bao gồm: xăng động 

cơ (không bao gồm 

xăng máy bay), dầu 

hỏa, dầu điêzen, dầu 

mazut 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính (Hệ 

thống DVCTT của BTC) 

Xem dữ liệu Xăng, dầu thành phẩm tiêu thụ nội địa  

Cập nhật dữ liệu Xăng, dầu thành phẩm tiêu thụ nội 

địa tại địa phương 

Gửi dữ liệu Xăng, dầu thành phẩm tiêu thụ nội địa 

lên Bộ Tài chính (Hệ thống DVCTT của BTC) 

 Điện bán lẻ 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính (Hệ 

thống DVCTT của BTC) 

Xem dữ liệu Điện bán lẻ 

Cập nhật dữ liệu Điện bán lẻ tại địa phương 

Gửi dữ liệu Điện bán lẻ lên Bộ Tài chính (Hệ thống 

DVCTT của BTC) 

 
Khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG) 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính (Hệ 

thống DVCTT của BTC) 

Xem dữ liệu Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 

Cập nhật dữ liệu Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)tại địa 

phương 

Gửi dữ liệu Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lên Bộ Tài 

chính (Hệ thống DVCTT của BTC) 



 
Phân đạm urê; phân 

NPK 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính (Hệ 

thống DVCTT của BTC) 

Xem dữ liệu Phân đạm urê; phân NPK 

Cập nhật dữ liệu Phân đạm urê; phân NPK tại địa 

phương 

Gửi dữ liệu Phân đạm urê; phân NPK lên Bộ Tài 

chính (Hệ thống DVCTT của BTC) 

 

Thuốc bảo vệ thực 

vật, bao gồm: thuốc 

trừ sâu, thuốc trừ 

bệnh, thuốc trừ cỏ 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính (Hệ 

thống DVCTT của BTC) 

Xem dữ liệu Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc 

trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ 

Cập nhật dữ Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc 

trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ tại địa phương 

Gửi dữ liệu Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc 

trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ lên Bộ Tài chính 

(Hệ thống DVCTT của BTC) 

 
Vac-xin phòng bệnh 

cho gia súc, gia cầm 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính (Hệ 

thống DVCTT của BTC) 

Xem dữ liệu Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia 

cầm 

Cập nhật dữ liệu Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia 

cầm tại địa phương 

Gửi dữ liệu Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm 

lên Bộ Tài chính (Hệ thống DVCTT của BTC) 

 Muối ăn 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính (Hệ 

thống DVCTT của BTC) 

Xem dữ liệu Muối ăn 

Cập nhật dữ liệu Muối ăn tại địa phương 

Gửi dữ liệu Muối ăn lên Bộ Tài chính (Hệ thống 

DVCTT của BTC) 



 
Sữa dành cho trẻ em 

dưới 06 tuổi 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Công thương  

Xem dữ liệu Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi 

Cập nhật dữ Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa 

phương 

Gửi dữ liệu Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi lên Bộ 

Công thương 

 

Đường ăn, bao gồm 

đường trắng và 

đường tinh luyện 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính (Hệ 

thống DVCTT của BTC) 

Xem dữ liệu Đường ăn, bao gồm đường trắng và 

đường tinh luyện 

Cập nhật dữ liệu Đường ăn, bao gồm đường trắng và 

đường tinh luyện tại địa phương 

Gửi dữ liệu Đường ăn, bao gồm đường trắng và 

đường tinh luyện lên Bộ Tài chính (Hệ thống 

DVCTT của BTC) 

 Thóc, gạo tẻ thường 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính (Hệ 

thống DVCTT của BTC) 

Xem dữ liệu Thóc, gạo tẻ thường  

Cập nhật dữ Thóc, gạo tẻ thường tại địa phương 

Gửi dữ liệu Thóc, gạo tẻ thường lên Bộ Tài chính (Hệ 

thống DVCTT của BTC) 

 

Thuốc phòng bệnh, 

chữa bệnh cho người 

thuộc danh mục 

thuốc chữa bệnh 

thiết yếu sử dụng tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Y tế (Hệ thống 

DVCTT của BTC) 

Xem dữ liệu Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho 

người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử 

dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Cập nhật dữ liệu Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho 

người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử 

dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương 

Gửi dữ liệu Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người 

thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lên Bộ Y tế (Hệ 

thống DVCTT của BTC) 



 

Hàng hóa, dịch vụ 

quy định tại khoản 1 

Điều 3 Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP 

trên địa bàn địa 

phương 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Sở Tài chính và các Sở 

quản lý ngành  

Xem dữ liệu hàng hoá dịch vụ 

Cập nhật dữ liệu hàng hoá dịch vụ tại địa phương 

Gửi dữ liệu hàng hoá dịch vụ lên Sở Tài chính và các 

Sở quản lý ngành ; Ủy ban nhân dân cấp huyện theo 

phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tiếp 

nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá. 

 
Xi măng, thép xây 

dựng 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ tài chính 

Xem dữ liệu Xi măng, thép xây dựng 

Cập nhật dữ liệu Xi măng, thép xây dựng tại địa 

phương 

Gửi dữ liệu Xi măng, thép xây dựng lên Bộ tài chính 

 Than 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ tài chính 

Xem dữ liệu Than 

Cập nhật dữ liệu Than tại địa phương 

Gửi dữ liệu Than lên Bộ tài chính 

 

Thức ăn chăn nuôi 

cho gia súc, gia cầm 

và thủy sản; thuốc 

thú y để tiêu độc, sát 

trùng, tẩy trùng, trị 

bệnh cho gia súc, gia 

cầm và thủy sản theo 

quy định của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ tài chính 

Xem dữ liệu Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm 

và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy 

trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản 

Cập nhật dữ liệu Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia 

cầm và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, 

tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản tại 

địa phương 

Gửi dữ liệu Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm 

và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy 

trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản lên 

Bộ tài chính 



 

Giấy in, viết (dạng 

cuộn), giấy in báo 

sản xuất trong nước 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ tài chính 

Xem dữ liệu Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo 

sản xuất trong nước 

Cập nhật dữ liệu Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in 

báo sản xuất trong nước tại địa phương 

Gửi dữ liệu Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo sản 

xuất trong nước lên Bộ tài chính 

 
Dịch vụ tại cảng 

biển 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ tài chính 

Xem dữ liệu Dịch vụ tại cảng biển  

Cập nhật dữ liệu Dịch vụ tại cảng biển tại địa phương 

Gửi dữ liệu Dịch vụ tại cảng biển lên Bộ tài chính 

 

Dịch vụ chuyên 

ngành hàng không 

thuộc danh mục nhà 

nước quy định 

khung giá 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Giao thông vận tải 

Xem dữ liệu Dịch vụ chuyên ngành hàng không 

thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá 

Cập nhật dữ liệu Dịch vụ chuyên ngành hàng không 

thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá tại địa 

phương 

Gửi dữ liệu Dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc 

danh mục nhà nước quy định khung giá lên Bộ Giao 

thông vận tải 

 

Cước vận chuyển 

hành khách bằng 

đường sắt loại ghế 

ngồi cứng, ghế ngồi 

mềm 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ tài chính 

Xem dữ liệu Cước vận chuyển hành khách bằng 

đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm  

Cập nhật dữ liệu Cước vận chuyển hành khách bằng 

đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm tại địa 

phương 

Gửi dữ liệu Cước vận chuyển hành khách bằng 

đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm lên Bộ 

tài chính 



 Sách giáo khoa 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ tài chính 

Xem dữ liệu Sách giáo khoa  

Cập nhật dữ liệu Sách giáo khoa tại địa phương 

Gửi dữ liệu Sách giáo khoa lên Bộ tài chính 

 

Dịch vụ vận chuyển 

hành khách hàng 

không nội địa thuộc 

danh mục nhà nước 

quy định khung giá 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Giao thông vận tải 

Xem dữ liệu Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng 

không nội địa thuộc danh mục nhà nước quy định 

khung giá 

Cập nhật dữ liệu Dịch vụ vận chuyển hành khách 

hàng không nội địa thuộc danh mục nhà nước quy 

định khung giá tại địa phương 

Gửi dữ liệu Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng 

không nội địa thuộc danh mục nhà nước quy định 

khung giá lên Bộ Giao thông vận tải 

 

Dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh cho người 

tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tư nhân; 

khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của nhà 

nước 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Y tế 

Xem dữ liệu Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho 

người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám 

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của nhà nước 

Cập nhật dữ liệu Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho 

người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám 

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của nhà nước tại địa phương 

Gửi dữ liệu Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho 

người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám 

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của nhà nước lên Bộ Y tế 



 

Cước vận tải hành 

khách tuyến cố định 

bằng đường bộ; cước 

vận tải hành khách 

bằng taxi 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Giao thông vận tải 

Xem dữ liệu Cước vận tải hành khách tuyến cố định 

bằng đường bộ; cước vận tải hành khách bằng taxi  

Cập nhật dữ liệu Cước vận tải hành khách tuyến cố 

định bằng đường bộ; cước vận tải hành khách bằng 

taxi tại địa phương 

Gửi dữ liệu Cước vận tải hành khách tuyến cố định 

bằng đường bộ; cước vận tải hành khách bằng taxi 

của nhà nước lên Bộ Giao thông vận tải 

 

Thực phẩm chức 

năng cho trẻ em 

dưới 06 tuổi theo 

quy định của Bộ Y 

tế 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Công thương 

Xem dữ liệu Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 

06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế 

Cập nhật dữ liệu Thực phẩm chức năng cho trẻ em 

dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế tại địa 

phương 

Gửi dữ liệu Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 

tuổi theo quy định của Bộ Y tế lên Bộ Công thương 

 

Etanol nhiên liệu 

không biến tính; khí 

tự nhiên hóa lỏng 

(LNG); khí thiên 

nhiên nén (CNG) 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính 

Xem dữ liệu Etanol nhiên liệu không biến tính; khí tự 

nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén (CNG) 

Cập nhật dữ liệu Etanol nhiên liệu không biến tính; 

khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén 

(CNG) tại địa phương 

Gửi dữ liệu Etanol nhiên liệu không biến tính; khí tự 

nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén (CNG) 

lên Bộ Tài chính 

 

Dịch vụ điều hành 

giao thông vận tải 

đường sắt 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Giao thông vận tải 

Xem dữ liệu Dịch vụ điều hành giao thông vận tải 

đường sắt  

Cập nhật dữ liệu Dịch vụ điều hành giao thông vận 

tải đường sắt tại địa phương 

Gửi dữ liệu Dịch vụ điều hành giao thông vận tải 

đường sắt lên Bộ Giao thông vận tải 



 

Giá hàng hóa, dịch 

vụ kê khai tại địa 

phương 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Sở Tài chính và các Sở 

quản lý ngành 

Xem dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ kê khai tại địa 

phương 

Cập nhật dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ kê khai tại địa 

phương  

Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ kê khai tại địa 

phương lên Sở Tài chính và các Sở quản lý ngành; 

Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ kê khai giá trên địa 

bàn địa phương 

 

Hàng hóa, dịch vụ 

khác theo quy định 

của pháp luật chuyên 

ngành 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Cơ quan được tiếp 

nhận kê khai giá theo quy định của Khoản 9, Điều 1, 

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP  

Xem dữ liệu Hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành 

Cập nhật dữ liệu Hàng hóa, dịch vụ khác theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành tại địa phương  

Gửi dữ liệu Hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành lên Cơ quan được tiếp 

nhận kê khai giá theo quy định của Khoản 9, Điều 1, 

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP 

 
Giá thị trường hàng 

hóa, dịch vụ 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Sở Tài chính,Tổng cục 

Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội, ngành 

hàng, tổng công ty, Các trang tin điện tử  

Xem dữ liệu Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ 

Cập nhật dữ liệu Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ tại 

địa phương  

Gửi dữ liệu Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ lên Sở 

Tài chính,Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Hiệp hội, ngành hàng, tổng công ty, Các trang tin 

điện tử. 



 

Trị giá hải quan 

hàng hóa xuất nhập 

khẩu 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính (Tổng 

cục Hải quan) 

Xem dữ liệu Trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập 

khẩu 

Cập nhật dữ liệu Trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập 

khẩu  

Gửi dữ liệu Trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu 

lên Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) 

 Giá nhập khẩu ô tô 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính (Tổng 

cục Hải quan) 

Xem dữ liệu Giá nhập khẩu ô tô 

Cập nhật dữ liệu Giá nhập khẩu ô tô  

Gửi dữ liệu Giá nhập khẩu ô tô lên Bộ Tài chính 

(Tổng cục Hải quan) 

 Giá dược phẩm 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Y tế, Bộ Tài chính 

(Tổng cục Hải quan) 

Xem dữ liệu Giá dược phẩm  

Cập nhật dữ liệu Giá dược phẩm 

Gửi dữ liệu Giá dược phẩm lên Bộ Y tế, Bộ Tài chính 

(Tổng cục Hải quan) 

 
Giá tính lệ phí trước 

bạ 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính (Tổng 

cục Thuế) 

Xem dữ liệu Giá tính lệ phí trước bạ 

Cập nhật dữ liệu Giá tính lệ phí trước bạ 

Gửi dữ liệu Giá tính lệ phí trước bạ lên Bộ Tài chính 

(Tổng cục Thuế) 



 

Giá tính lệ phí trước 

bạ do UBND tỉnh 

ban hành 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu UBND Tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

Xem dữ liệu Giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh 

ban hành 

Cập nhật dữ liệu Giá tính lệ phí trước bạ do UBND 

tỉnh ban hành 

Gửi dữ liệu Giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh 

ban hành lên UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

 
Giá tài sản thuộc sở 

hữu nhà nước 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính (Cục 

Quản lý công sản) 

Xem dữ liệu Giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước  

Cập nhật dữ liệu Giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước  

Gửi dữ liệu Giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước lên Bộ 

Tài chính (Cục Quản lý công sản) 

 
Giá sản xuất lắp ráp 

ô tô trong nước 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính (Tổng 

cục Thuế) 

Xem dữ liệu Giá sản xuất lắp ráp ô tô trong nước 

Cập nhật dữ liệu Giá sản xuất lắp ráp ô tô trong nước 

Gửi dữ liệu Giá sản xuất lắp ráp ô tô trong nước lên 

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) 

 Suất vốn đầu tư 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Xây dựng 

Xem dữ liệu Suất vốn đầu tư 

Cập nhật dữ liệu Suất vốn đầu tư  

Gửi dữ liệu Suất vốn đầu tư lên Bộ Xây dựng 

 
Giá vật liệu xây 

dựng 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Sở Tài chính 

Xem dữ liệu Giá vật liệu xây dựng 

Cập nhật dữ liệu Giá vật liệu xây dựng  

Gửi dữ liệu Giá vật liệu xây dựng lên Sở Tài chính 



 

Dữ liệu đấu thầu 

thành công do Bộ Kế 

hoạch – Đầu tư quản 

lý 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Xem Dữ liệu đấu thầu thành công do Bộ Kế hoạch – 

Đầu tư quản lý 

Cập nhật Dữ liệu đấu thầu thành công do Bộ Kế 

hoạch – Đầu tư quản lý 

Gửi Dữ liệu đấu thầu thành công do Bộ Kế hoạch – 

Đầu tư quản lý lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

Khung giá tính thuế 

tài nguyên do Bộ Tài 

chính ban hành 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Tổng cục Thuế 

Xem dữ liệu Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ 

Tài chính ban hành 

Cập nhật dữ liệu Khung giá tính thuế tài nguyên do 

Bộ Tài chính ban hành 

Gửi dữ liệu Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài 

chính ban hành lên Tổng cục Thuế 

 

Giá tính thuế tài 

nguyên do UBND 

Tỉnh ban hành 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu UBND Tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

Xem dữ liệu Giá tính thuế tài nguyên do UBND Tỉnh 

ban hành 

Cập nhật dữ liệu Giá tính thuế tài nguyên do UBND 

Tỉnh ban hành 

Gửi dữ liệu Giá tính thuế tài nguyên do UBND Tỉnh 

ban hành lên UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

 

Dữ liệu CPI theo 11 

nhóm hàng cấp 1 và 

5 nhóm hàng cấp 2 

của cả nước, vùng 

kinh tế và 10 địa 

phương theo phân tổ 

chung, khu vực 

thành thị và khu vực 

nông thôn 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư  

Xem dữ liệu CPI 

Cập nhật dữ liệu CPI 

Gửi dữ liệu CPI lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư 



 
Chỉ số giá bất động 

sản 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Xây dựng 

Xem dữ liệu Chỉ số giá bất động sản 

Cập nhật dữ liệu Chỉ số giá bất động sản 

Gửi dữ liệu Chỉ số giá bất động sản lên Bộ Xây dựng 

 

Thông tin chung về 

doanh nghiệp thẩm 

định giá 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Bộ Tài chính 

Xem dữ liệu Thông tin chung về doanh nghiệp thẩm 

định giá 

Cập nhật dữ liệu Thông tin chung về doanh nghiệp 

thẩm định giá 

Gửi dữ liệu Thông tin chung về doanh nghiệp thẩm 

định giá lên Bộ Tài chính 

 

Giá trị tài sản do 

thẩm định giá của 

Nhà nước thẩm định 

giá 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Sở Tài chính, Các Bộ, 

ngành 

Xem dữ liệu Giá trị tài sản do thẩm định giá của Nhà 

nước thẩm định giá  

Cập nhật dữ liệu Giá trị tài sản do thẩm định giá của 

Nhà nước thẩm định giá 

Gửi dữ liệu Giá trị tài sản do thẩm định giá của Nhà 

nước thẩm định giá lên Sở Tài chính, Các Bộ, ngành 

 

Quản lý thông tin kết 

quả thi cấp thẻ thẩm 

định viên về giá 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Cục Quản lý giá, Bộ 

Tài chính 

Xem dữ liệu Quản lý thông tin kết quả thi cấp thẻ 

thẩm định viên về giá  

Cập nhật dữ liệu Quản lý thông tin kết quả thi cấp thẻ 

thẩm định viên về giá  

Gửi dữ liệu Quản lý thông tin kết quả thi cấp thẻ 

thẩm định viên về giá lên Cục Quản lý giá, Bộ Tài 

chính 



 

Quản lý thông tin 

thẩm định viên về 

giá 

Nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu Cục Quản lý giá, Bộ 

Tài chính 

Xem dữ liệu Quản lý thông tin thẩm định viên về giá  

Cập nhật dữ liệu Quản lý thông tin thẩm định viên về 

giá  

Gửi dữ liệu Quản lý thông tin thẩm định viên về giá 

lên Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính 

 

 


