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BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG 

Tháng 4/2019 

 

Căn cứ Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ Tài chính Quy định chế độ báo cáo giá thị trường, 

Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng báo cáo giá thị trường tháng 4/2019, cụ thể  

như sau: 

1. Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong kỳ báo cáo 

Chỉ số giá bán lương thực giảm 0,49% so với tháng trước và so với cùng 

tháng năm trước giảm 0,74%. Chỉ số giá giảm chủ yếu do nhóm gạo thường 

giảm. 

  Chỉ số giá thực phẩm tăng 0,39% so với tháng trước và so với cùng tháng 

năm trước tăng 11,95%. Chỉ số giá tăng do một số mặt hàng thực phẩm như thịt 

gà, thịt vịt và các loại thủy sản tăng, riêng nhóm thực phẩm gia súc giảm do ản 

hưởng của dịch tả Châu Phi đối với heo nên người tiêu dùng hạn chế sử dụng, 

sức mua giảm. Giá mặt hàng thực phẩm rau củ tăng do thời tiết nóng, sản lượng 

thu hoạch giảm, một số loại củ gừng, tỏi gặp thời tiết nóng mau chuyển màu dể 

bị khô héo bên trong. 

 Chỉ số giá nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,07% so 

với tháng trước và so với cùng tháng năm trước tăng 0,96%. Chỉ số tăng do mặt 

hàng dầu, gaz, điện tăng cụ thể: giá dầu diezen 0,05S-II từ 17.080đ/lít tăng  

17.690đ/lít; và giá gaz bình đỏ 12 ký từ 360.000đ/bình tăng 370.000đ/bình. 

 Chỉ số giá nhóm giao thông tăng 6,75% so với tháng trước và so với cùng 

tháng năm trước giàm 3,45%. Chỉ số tăng do giá xăng sinh học E5 RON 92-II từ 

18.580đ/lít tăng 20.680đ/lít và xăng RON 95-III từ 20.030đ/lít tăng 22.190đ/lít. 

Chỉ số hàng hóa dịch vụ khác giảm 0,01% so với tháng trước và so với 

cùng tháng năm trước tăng 1,39%; do giám vàng giảm nên một số trang sức 

bằng vàng giảm. 

Chỉ số giá vàng giảm 0,32% so với tháng trước và so với cùng tháng năm 

trước giảm 0,77%; vàng 24K (99%) bán ra 3.650.000đ/chỉ giảm 30.000đ/chỉ so 

với tháng trước. 

Chỉ số USD tăng 0,06% so với tháng trước và so với cùng tháng năm 

trước tăng 2,05%, tăng 35đ/USD. 

2. Thống kê mức giá hàng hóa , dịch vụ theo danh mục quy định tại Điều 

7, Thông tư số 116/2018/TT-BTC 

(Đính kèm Phụ lục 1) 
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3. Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá của 

địa phương đã triển khai trong kỳ báo cáo 

Công tác điều hành giá tại tỉnh Sóc Trăng được Ủy ban nhân dân tỉnh 

quan tâm thực hiện theo nguyên tắc quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều 

tiết của Nhà nước, không can thiệp sâu vào mức giá dịch vụ, giá đăng ký, kê 

khai giá bán buôn và giá bán lẻ; kịp thời ban hành các văn bản pháp luật về giá 

phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra giá trên địa bàn tỉnh. 

Việc điều chỉnh giá dịch vụ công luôn thực hiện theo lộ trình vào những 

thời điểm phù hợp nhất, góp phần đưa các đơn vị sự nghiệp công tự chủ về tài 

chính. 

Trong  tháng 4, chủ trì thẩm định phương án giá đất cụ thể thửa đất 516, 

tờ bản đồ số 01, tọa lạc tại ấp Hòa Hinh, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên; thực 

hiện Công trình xây dựng đường giao thông đến Trung tâm xã Hòa Đông 

(Đường huyện 41) thị xã Vĩnh Châu; thực hiện dự án Mở rộng Ban Chỉ huy 

Quân sự thị xã Ngã Năm; thực hiện công trình Trạm cấp nước, xã An Thạnh 2, 

huyện Cù Lao Dung; đất thực hiện công trình Mở rộng Trạm Y tế xã An Hiệp, 

huyện Châu Thành; thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Xây Đá B xã Hồ Đắc 

Kiện huyện Châu Thành; thực hiện dự án Mở rộng Trường Tiểu học Kế An 3 

Cử công chức tham gia Hội đồng định giá tài sản theo yêu cầu của Tòa 

Án và Cơ quan cảnh sát điều tra. 

4. Dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường tại địa phương trong kỳ 

tiếp theo. 

Do sự tăng giá của xăng, dầu và điện kéo theo một số nhóm hàng hóa dịch 

vụ sẽ tăng chủ yếu là hàng hóa gia công, may mặc và nhóm giao thông; còn lại  

giá vẫn ổn định. 

Trên đây là báo cáo giá thị trường tháng 4/2019 của Sở Tài chính tỉnh Sóc 

Trăng kính gửi Cục Quản lý Giá./. 
 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý Giá; 

- Viện NC.KHTTGC; 

- VP UBND tỉnh; 

- UBND và PTCKH các huyện, 

 thị xã, thành phố; 

- csgia@mof.gov.vn; 

- Trang thông tin điện tử STC; 

- Lưu: VP, GCS (02). 
QUÍ 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Thanh Văn 
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