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                09-2022 -TVI 

 

  UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 Số:            /BC-STC                       Trà Vinh, ngày     tháng 10 năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Tình hình giá cả hàng hóa thị trường tự do và công tác Quản lý giá - 

Công sản tháng 9 năm 2022 

  

 

I. TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG: 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2022 nhìn chung có dấu hiệu 

tăng 0,26% so với tháng trước ( khu vực thành thị tăng 0,71%, khu vực nông 

thôn tăng 0,08% so với tháng trước ); tăng 4,67% so với tháng cùng kỳ; tăng 

3,10% so với tháng 12/2021. CPI bình quân 09 tháng năm 2022 tăng 3,51% so 

với cùng kỳ năm trước. 

Nhìn chung trong tháng, thị trường các loại hàng hóa thiết yếu trên địa 

bàn tỉnh diễn ra bình thuờng; hàng hóa bày bán tại các nhà phân phối, siêu thị, 

hệ thống Cửa hàng Vinmart+ và hệ thống cửa hàng Bách hóa xanh, các chợ 

truyền thống… luôn dồi dào, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Mặt 

hàng xăng, dầu, gas có điều chỉnh giảm so cùng kỳ tháng trước; nhu cầu tiêu 

thụ ở một số mặt hàng cao, trong khi nguồn cung không đảm bảo do thiếu 

nguyên liệu đầu vào, dẫn đến giá dao động tăng/giảm một số mặt hàng chính 

tại thị trường tự do trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau: 

 (Kèm theo Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ 

toàn tỉnh, thành phố của Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh). 

1. Hàng lương thực: 

- Giá lương thực bán lẻ cho người tiêu dùng trong tháng ổn định so với 

kỳ trước: Giá bán lẻ lúa thường (lúa sạch) cho người tiêu dùng bình quân ở mức 

8.500 đồng/kg; gạo tẻ thường bình quân ở mức 13.000 đồng/kg; gạo Tài nguyên 

bình quân ở mức 16.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 đồng/kg; gạo ST 24 

22.000 đồng/kg.  

2. Hàng nông sản thực phẩm: 

- Giá heo hơi trong tháng ổn định so với tháng trước, bình quân ở 

mức 63.000 đồng/kg; giá bán lẻ thịt lợn nạc thăn giảm so với tháng trước, 

bình quân ở mức 105.000 đồng/kg; thịt bò thăn ổn định bình quân ở mức 

320.000 đồng/kg.  

- Giá gà xô trong tháng ổn định so với tháng trước, bình quân ở mức 

115.000 đồng/kg, gà công nghiệp bình quân ở mức 70.000 đồng/kg; cá lóc đồng 

loại I bình quân dao động ở mức 160.000 – 180.000 đồng/kg. 
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- Giá đường tinh luyện RE Coop ổn định so với tháng trước bình quân ở 

mức 23.000 đồng/kg; bia Heineken bình quân ở mức 400.000 đồng/thùng; nước 

ngọt có gas 7 Up 180.000 đồng/thùng; cocacola 190.000 đồng/thùng.  

- Một số loại rau, củ, quả trong tháng tương đối ổn định so với tháng trước.  

Cụ thể: Cải xanh 20.000 đồng/kg; bí đao 15.000 đồng/kg; cà chua 15.000 đồng/kg;  

rau xà lách, rau thơm, cà rốt, khoai tây, bắp cải, khổ qua... luôn biến động 

tăng/giảm và tùy vào lượng cung cấp và sức mua hàng ngày của người tiêu dùng. 

3. Hàng tư liệu sản xuất: 

- Giá bán lẻ một số vật tư nông nghiệp trong tháng tương đối ổn định so với 

tháng trước, bình quân ở mức: Phân Urê (Đạm Cà Mau) 16.000 đồng/kg; phân NPK 

(20.20.15 Bình Điền) 20.500 đồng/kg; thuốc trừ bệnh Trycyclazole 90.000 

đồng/100gr/gói; thuốc trừ bệnh Kasugramycin 95.000 đồng/500ml/gói; thuốc 

trừ bệnh Fenoxanil 57.000 đồng/100gram/gói. 

- Vật liệu xây dựng trong tháng các mặt hàng tương đối ổn định so với 

tháng trước: Xi măng Holcim PCB40 89.000 đồng/bao; sắt Ø 6 liên doanh 

19.500 đồng/kg; cát xây 440.000 đồng/m3.  

- Giá Gas Petrolimex trong tháng 9 năm 2022,  giảm  18.000 đồng/bình/12kg 

so với tháng trước, bình quân bán ra ở mức  397.000 đồng/bình/12kg. 

- Trong tháng 9 năm 2022, Liên Bộ Công thương – Tài chính 03 lần điều 

chỉnh tăng/giảm giá bán lẻ xăng, dầu các loại. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh giá bán lẻ cụ thể như sau: 

+ Xăng RON 95-III           23.030 đồng/lít; 

+ Xăng E5 RON 92-II       22.210 đồng/lít; 

+ Dầu Điêzen 0,05S          25.000 đồng/lít; 

+ Dầu hỏa 2-K                   22.880 đồng/lít.  

4. Hàng kim khí: 

- Giá vàng trong nước luôn biến động tăng (giảm) liên tục chủ yếu do 

ảnh hưởng của sự biến động giá vàng thế giới. Hiện giá vàng bình quân trong 

tháng bán ra bình quân ở mức 4.980.000 đồng/chỉ (- 80.000 đồng/chỉ so với 

tháng trước). 

- Tỷ giá đô la Mỹ tại Ngân hàng thương mại trong tháng tăng so với 

tháng trước. Giá đô la Mỹ bình quân bán ra ở mức 24.000 đồng/USD (+ 400 

đồng/USD). 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ – CÔNG SẢN: 

Trong tháng 9 năm 2022 đã thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Lĩnh vực Quản lý giá: 

- Báo cáo Bộ Tài chính tình hình giá cả hàng hóa thị trường tự do và công 

tác Quản lý giá & Công sản tháng 9 năm 2022. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân  tỉnh ý kiến nội dung Tờ trình số 426/TTr-SNN 

ngày 18/8/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin tiếp 

tục sử dụng giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh cho năm 2022. 
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- Phát hành 06 công văn gởi các Sở, ngành: Góp ý kiến chính sách bồi 

thường, hỗ trợ khác; tham gia ý kiến nội dung Phương án giá dịch vụ thoát nước 

thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025; thẩm định 

phương án giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách; hỗ trợ góp ý về năng lực tư 

vấn lập đề cương và dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu về giá. 

2. Lĩnh vực Quản lý Công sản: 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất 

của Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh; phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất 

của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Trà Vinh. 

- Phát hành 06 công văn gởi các Sở, ngành: Thanh lý 11 trạm cấp nước và 

02 đài nước của Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; phúc 

đáp Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 3/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Tiểu Cần về việc mua xe ô tô; thuê trụ sở làm việc của Văn phòng công chứng 

Trần Văn Kha; tham gia ý kiến thuyết minh báo cáo kết quả thẩm định giá trị tài 

sản nhờ ở thuộc sở hữu nhà nước. 

- Quyết định: Phê duyệt giá khởi điểm và bước giá để thực hiện bán đấu 

giá ghe vỏ gỗ và sà lan sắt; phê duyệt dự toán chi phí tư vấn lập Đề cương và 

dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

3. Lĩnh vực tài chính đất đai: 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thuê tổ chức thẩm 

định giá trị tài sản còn lại trên đất của Công ty Sao Biển. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Kết quả định giá đất cụ thể để làm cơ sở tính 

bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Hoàn thiện hạ tầng giao thông 

đô thị loại IV, huyện Tiểu Cần, hạng mục: Đường Tân Hùng - Hùng Hòa 

(Đường huyện 26 - Cầu Từ Ô); xây dựng chợ huyện Duyên Hải; tuyến Trung 

tâm Chính trị - Hành chính Trà Vinh; thực hiện công trình Sân vận động Hiệp 

Mỹ Đông; giải pháp xử lý truy thu tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công 

lập tự chủ tài chính. 

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022: 

- Tiếp tục thực hiện thường xuyên công tác báo cáo, thu thập thông tin 

giá cả thị trường tự do trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Thông tư số 

116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính. 

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm tra hiện trạng, cơ sở 

nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP. 

- Định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của các 

công trình,… 

- Tham gia định giá tài sản do Tòa án tổ chức. 

- Thẩm định Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập 

vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết. 

- Tham mưu xử lý tài sản công: Điều chuyển, thanh lý, bán tài sản công… 
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Trên đây là tình hình diễn biến giá cả hàng hóa thị trường tự do trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh và công tác Quản lý giá – Công sản tháng 9/2022, Sở Tài 

chính Trà Vinh báo cáo Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính./. 

 

Nơi nhận:           
- Cục QLG;   

- Cục Công sản;                                                                                        

- VP.Tỉnh Ủy;        báo cáo 

- UBND tỉnh;      

- Ban Giám đốc STC;   

- Sở Công thương (để biết) ; 

- Trang TTĐT Sở Tài chính;                                                                                            

- Lưu: VT; Phòng QLG&CS.                                                                  

            KT.GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 
                       

 

           

  

 

                      Huỳnh Bích Như 
 

 

 

 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-10-04T07:43:51+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Huỳnh Bích Như<hbnhu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-10-04T08:05:39+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-10-04T08:05:43+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-10-04T08:05:51+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




