
   

UBND TỈNH SÓC TRĂNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TÀI CHÍNH                        Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc 
                                                   

Số:              /BC-STC                Sóc Trăng,  ngày      tháng  6  năm 2019 

   

BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG 

Tháng 5/2019 

 

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 5/2019, cụ thể  

như sau: 

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

Chỉ số tiêu dùng tăng 0,52% so với tháng trước, so với tháng 12 năm 

trước tăng 1,94% và so cùng tháng năm trước giảm 3,37%. 

Chỉ số giá bán lương thực tăng 0,33% so với tháng trước, so với cùng 

tháng năm trước giảm 2,58%. Chỉ số giá tăng chủ yếu do giá gạo và giá khoai 

lang các loại tăng. 

 Chỉ số giá thực phẩm tăng 0,42% so với tháng trước, so với cùng tháng 

năm trước tăng 10,2%. 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 ảnh 

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, hết vụ. 

 Chỉ số giá nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,12% so 

với tháng trước, so với cùng tháng năm trước tăng 1,78%. Chỉ số tăng do mặt 

hàng dầu, gaz, điện tăng cụ thể: giá dầu diezen 0,05S-II tăng 360đ/lít; giá gaz 

bình đỏ 12 ký tăng 10.000đ/bình. 

 Chỉ số giá nhóm giao thông tăng 4,09% so với tháng trước, so với cùng 

tháng năm trước giàm 1,3%. Chỉ số tăng do giá xăng sinh học E5 RON 92-II 

tăng 780đ/lít và xăng RON 95-III tăng 360đ/lít. 

Chỉ số hàng hóa dịch vụ khác giảm 0,04% so với tháng trước, so với cùng 

tháng năm trước tăng 1,4%; do giá vàng giảm nên một số trang sức bằng vàng 

giảm. 

Chỉ số giá vàng giảm 0,66% so với tháng trước, so với cùng tháng năm 

trước giảm 0,56%; vàng 24K (99%) bán ra bình quân 3.578.059đ/chỉ giảm 

21.441đ/chỉ so với tháng trước. 

Chỉ số USD tăng 0,38% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước 

tăng 2,54%, tăng 78đ/USD. 

2. Thống kê mức giá hàng hóa, dịch vụ theo danh mục quy định tại 
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(Đính kèm Phụ lục 1) 

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 5, tham mưu trình phê duyệt giá khởi điểm đấu giá kêu gọi 

đầu tư dự án Khu phức hợp nhà hàng Khách sạn cao cấp tại đường Trần Hưng 

Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; xác định danh mục máy 

móc thiết bị chuyên dùng trong ngành y tế. 

Hướng dẫn, kết hợp thẩm định tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phương án sắp xếp xử lý nhà, đất năm 2019-2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, 

thành phố; trình phương án Sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất do các đơn vị quân 

đội trên địa bàn  tỉnh Sóc Trăng; trình xem xét chấp thuận tiếp nhận tài sản là trụ 

sở cũ Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng; trình xin ý kiến giao lại căn phòng 

trong ngôi nhà số 108 đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Sóc Trăng 

về Sở Tài chính quản lý để tiếp tục giải quyết đơn của gia đình bà Huỳnh Thị 

Xi. 

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. 

Trong tháng 5, tại tỉnh Sóc Trăng phát hiện bệnh dịch tả heo Châu Phi 

trên đàn heo của chủ hộ Lâm Thị Thu, ấp Khu 3, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên với tổng đàn lợn 55 con; trọng lượng 2.353 ký. 

Đại diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Sóc Trăng 

nhận định, dịch bệnh hiện đang xảy ra tại hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa tiêm phòng 

đầy đủ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa áp dụng biện pháp chăn nuôi an 

toàn sinh học, con giống lợn được mua từ nhiều nguồn khác nhau từ ngoài tỉnh 

Sóc Trăng. Thêm vào đó, chủ hộ sử dụng thức ăn viên và thức ăn thừa chưa qua 

xử lý nhiệt để cho lợn ăn. Do đó, mới có tình trạng xuất hiện ổ dịch tả lợn nhỏ lẻ 

này. Tình hình dịch tả heo Châu Phi xảy ra tại huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng 

đã làm ảnh hưởng đến sức mua từ người tiêu dùng; một số người tiêu dùng hạn 
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chế mua thịt heo bán tại các chợ; họ chọn mua thịt heo tại Siêu thị Coop Mart để 

đảm bảo an toàn dịch bệnh; giá thịt heo tại Siêu thị rất cao thịt đùi heo giá 

108.000đ/ký; giá ngoài chợ dao động từ 80.000 - 90.000 đ/ký. 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có cuộc họp khẩn tìm biện 

pháp phòng chống dịch. Ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 

cho biết, một trong những giải pháp cấp bách hiện nay là đẩy mạnh tuyên truyền 

để cảnh báo tình hình dịch bệnh cho hộ kinh doanh, hộ chăn nuôi nhằm nâng 

cao ý thức phòng chống và tạm ngưng việc phát triển đàn heo. Bên cạnh đó, kêu 

gọi các hộ chăn nuôi tuân thủ nghiêm ngặt việc phòng chống dịch bệnh trên heo, 

bảo vệ tốt đàn heo tại hộ. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành 

lập thêm 4 chốt kiểm soát trên các tuyến đường vào tỉnh nhằm tăng cường giám 

sát nguồn gốc heo nhập vào tỉnh. Đồng thời, thống kê toàn bộ các đàn gia súc từ 

trang trại cho tới các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, để có biện pháp phòng chống tốt hơn 

Trên đây là báo cáo giá thị trường tháng 5/2019 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 
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