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Số:              /BC-STC                Sóc Trăng,  ngày      tháng  8 năm 2019 

   

BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG 

Tháng 7/2019 

 

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 7/2019, cụ thể  

như sau: 

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

Chỉ số tiêu dùng tháng 7 tăng 0,1% so với tháng trước, so với tháng 12 

năm trước tăng 1,78% và so cùng tháng năm trước tăng 2,6%.  

Chỉ số giá bán lương thực tăng 0,4% so với tháng trước, so với cùng tháng 

năm trước giảm 1,06%. Chỉ số giá tăng chủ yếu do giá mặt hàng ngũ cốc như 

khoai, sắn và lương thực chế biến như bánh phở, bún tăng. 

 Chỉ số giá thực phẩm giảm 0,85% so với tháng trước, so với cùng tháng 

năm trước tăng 4,97%. Chỉ số giá giảm so với tháng trước do nhóm thực phẩm 

gia súc giảm mạnh 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 nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,59% so với tháng 

trước, so với cùng tháng năm trước tăng 1,96% do nhu cầu chuẩn bị mua sắm 

quần áo học sinh. 

 Chỉ số giá nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,47% so 

với tháng trước, so với cùng tháng năm trước tăng 1,44%. Chỉ số giảm so với 

tháng trước là do giá gaz giảm, bình 12kg giảm 20.000 đồng/bình; nhu cầu sử 

dụng điện, nước giảm do mưa nhiều, ít nóng, giảm sử dụng máy điều hòa. 

 Chỉ số giá nhóm giao thông tăng 0,01% so với tháng trước, so với cùng 

tháng năm trước giảm 0,52%. Chỉ số tăng do giá xăng, dầu tăng 02 đợt/tháng, cụ 

thể: xăng sinh học E5 RON 92-II giá đầu tháng 20.130 đ/lít giá cuối tháng  

21.330 đ/lít giá tăng trong tháng 1.200 đ/lít; xăng RON 95-III giá đầu tháng 

19.230 đ/lít giá cuối tháng 20.270 đ/lít giá tăng trong tháng 1.040 đ/lít; dầu 

diêzen 0,05S-II giá đầu tháng 16.665 đ/lít giá cuối tháng 16.940 đ/lít giá tăng 

trong tháng 290 đ/lít. 

 Chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 10,35% so với tháng trước do mức thu học 

phí năm 2019 – 2020 được điều chỉnh tăng tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; bên cạnh đó giá một số 

loại sách giáo khoa cũng tăng. 
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Chỉ số hàng hóa dịch vụ khác tăng 1,04% so với tháng trước, so với cùng 

tháng năm trước tăng 2,04%; do giá vàng tăng nên một số trang sức bằng vàng 

tăng; giá dịch vụ y tế tăng do tăng mức lương cơ sở. 

Chỉ số giá vàng tăng 4,41% so với tháng trước, so với cùng tháng năm 

trước tăng 9,92%; vàng 24K (99%) bán ra 3.990.000 đ/chỉ tăng 150.000 đ/chỉ so 

với tháng trước. 

Chỉ số USD giảm 0,51% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước 

tăng 1,21%, tỷ giá USD 23.310 đ/USD giảm 119 đ/USD so với tháng trước. 

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) 

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 

 Thực hiện Công văn số 5706/BTC-QLG ngày 20/5/2019 của Bộ Tài chính 

về việc đánh giá thi hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, Sở Tài chính phối hợp 

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở 

Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Y tế và Sở Giao thông vận tải báo cáo đánh giá 

thi hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP. Nhìn chung, việc chuyển từ phí sang 

giá do Nhà nước định giá không làm xáo trộn hoạt động cung ứng dịch vụ của 

đơn vị và việc sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân; không làm ảnh hưởng 

đến thu ngân sách nhà nước vì giá các dịch vụ này được giữ nguyên so với mức 

phí, lệ phí trước khi chuyển sang giá. Qua đó, kiến nghị Bộ Tài chính bổ sung 

mẫu thẩm định phương án giá để thống nhất nội dung thẩm định phương án giá 

trên cả nước; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu 

Chính phủ xây dựng lại khung giá đất phù hợp với thực tiển của khu vực để 

công tác xây dựng giá đất cụ thể không xảy ra chênh lệch giá quá cao. 

Tiếp tục 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 giá vàng, giá xăng, giá dầu và giá điện tăng cho nên một số nhóm 

hàng hóa dịch vụ sẽ tăng chủ yếu là hàng hóa gia công, may mặc và nhóm giao 

thông; thị trường hàng nông sản giá một số mặt hàng trái cây như chôm chôm, 

măng cụt... có chiều hướng giảm do vào vụ thu hoạch. 

Kiểm soát bệnh dịch tả heo Châu Phi, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh động vật tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các cơ sở giết mổ heo tập trung trong 

vùng dịch được phép tiếp nhận, giết mổ heo khỏe và có kết quả xét nghiệm âm 

tính với mầm bệnh ASF từ cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch, ngoài vùng dịch 

thuộc phạm vi trong và ngoài địa bàn cấp tỉnh; tính đến nay, dịch tả heo châu 

Phi (ASF) đã xảy ra tại 10 hộ chăn nuôi heo tại các huyện Mỹ Xuyên, Trần Đề, 

https://vietnambiz.vn/benh-dich-ta-heo-chau-phi.html
https://vietnambiz.vn/benh-dich-ta-heo-chau-phi.html
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Thạnh Trị, tổng số tiêu hủy là 148 con với tổng trọng lượng 6.479 kg; riêng 

huyện Kế Sách, có 24 điểm dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn 13 ấp của 5 xã là 

Đại Hải, Xuân Hòa, Thới An Hội, thị trấn An Lạc Thôn và thị trấn Kế Sách, 

ngành Thú y đã tiêu hủy 625 con heo với tổng trọng lượng 49.333kg. Đồng 

thời, phun thuốc tiêu độc, khử trùng trên diện tích hơn 49.000m
2
 chuồng nuôi, 

phun hóa chất bao vây ổ dịch, cho nên giá heo thịt và giá heo hơi giảm. 

Trên đây là báo cáo giá thị trường tháng 7/2019 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; 

- Ban Giám đốc; 

- Cổng Thông tin điện tử STC; 

- Lưu: VP, GCS (02). 
QUÍ 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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