Theo ó, sa i, b sung, bãi b mt s iu ca Ngh nh s 142/2017/N-CP ngày 11/12/2017 ca Chính ph quy
nh x pht vi phm hành chính trong lnh vc hàng hi, B Giao thông vn ti xut tng mc x pht i vi vi phm
quy nh v công khai thông tin v giá, ph thu ngoài giá dch v vn chuyn hàng hóa container bng ng bin,
giá dch v ti cng bin; vi phm quy nh v kê khai giá dch v ti cng bin.
C th, thay vì mc pht t 500.000 ng n 1 triu ng nh hin nay, d tho xut pht tin t 5-10 triu ng i vi mi hành
vi vi phm sau ây: Không niêm yt giá vn chuyn bng ng bin, ph thu, giá dch v ti cng bin trên trang
thông tin in t hoc ti tr s ca doanh nghip theo quy nh; niêm yt giá vn chuyn bng ng bin, ph thu, giá
dch v ti cng bin không úng theo quy nh.
Pht tin t 10-20 triu ng i vi hành vi vi phm quy nh trên trong trng hp vi phm nhiu ln, tái phm (quy nh
hin nay x pht t 1-3 triu ng).
i vi vi phm quy nh v kê khai giá dch v ti cng bin, thay vì mc pht t 1-3 triu ng nh hin nay, d tho xut
pht tin t 5-10 triu ng i vi hành vi kê khai không các ni dung ca vn bn kê khai giá sau khi c quan
Nhà nc có thm quyn tip nhn kê khai giá ã có vn bn nhc nh, yêu cu np li vn bn kê khai giá.
Pht tin t 10-15 triu ng i vi mi hành vi vi phm sau ây: Không thc hin kê khai giá vi c quan có thm
quyn theo quy nh; không thông báo bng vn bn v mc giá iu chnh tng hoc gim cho c quan Nhà nc có
thm quyn trong các trng hp phi thc hin thông báo giá theo quy nh ca pháp lut v giá; áp dng mc giá
kê khai không úng thi hn theo quy nh ca pháp lut v giá k t ngày thc hin kê khai giá vi c quan Nhà
nc có thm quyn.
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