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BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG 

Tháng 9/2019 

 

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 9/2019, cụ thể  

như sau: 

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

Chỉ số tiêu dùng tháng 9 tăng 0,07% so với tháng trước, so với cùng tháng 

12 năm trước tăng 1,95% và so cùng tháng năm trước tăng 1,71%.  

Chỉ số giá bán lương thực tăng 1,07% so với tháng trước, so với tháng 12 

năm trước tăng 0,07% và so với cùng tháng năm trước tăng 1,22%. Chỉ số giá 

tăng chủ yếu do giá mặt hàng gạo, nếp, khoai tăng ở khu vực nông thôn. 

 Chỉ số giá thực phẩm tăng 0,08% so với tháng trước, so với tháng 12 năm 

trước tăng 1,71% và so với cùng tháng năm trước tăng 1,44; chỉ số giá tăng chủ 

yếu ở nhóm hàng thịt heo, do lượng heo xuất chuồng giảm, nên giá heo hơi tăng 

bình quân 5.000 đồng/kg. 

 Chỉ số giá nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,1% so 

với tháng trước và so với cùng tháng năm trước tăng 2% và so với cùng tháng 

năm trước tăng 1,71%. Chỉ số giá tăng so với tháng trước là do giá sử dụng diện, 

nước tăng, riêng giá mặt hàng dầu hỏa giảm. 

 Chỉ số giá nhóm giao thông giảm 1,8% so với tháng trước, so với tháng 

12 năm trước tăng 4,14% và so với cùng tháng năm trước giảm 4,31%, chỉ số 

giá giảm do giá xăng, dầu liên tục giảm; ngày 16/9/2019 giá xăng A95 giảm 90 

đồng/lít; xăng E5 giảm 110 đồng/lít và dầu diezen giảm 130 đồng/lít. 

Chỉ số hàng hóa dịch vụ khác tăng 0,10% so với tháng trước, so với tháng 

12 năm trước tăng 2,34% và so với cùng tháng năm trước tăng 2,44%; do giá 

vàng tăng nên một số trang sức bằng vàng tăng; giá dịch vụ y tế tăng do tăng 

mức lương cơ sở; vàng 24K (9999) bán ra 4.230.000 đ/chỉ bằng giá bán ra của 

tháng trước. 

Chỉ số USD giảm 0,05% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước 

giảm 0,44% và so với cùng tháng năm trước giảm 0,3%, tỷ giá USD 23.255 

đ/USD giảm 11 đ/USD so với tháng trước. 

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

 Thường xuyên theo dõi tình hình giá cả thị trường và công tác chỉ đạo 

điều hành giá trên địa bàn tỉnh sóc Trăng để báo cáo Bộ Tài chính đúng quy 

định của Thông tư số 116/2018/TT-BTC, ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính 

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 04/7/2019 

của Văn phòng Chính phủ  về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Đình Huệ, 

Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá ngày 03/7/2019. 

 Phối  hợp Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai công tác điều 

tra và khảo sát giá lúa vụ Hè Thu năm 2019 và điều tra giá thành cá tra đợt 

2/2019. 

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; phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ 

kiểm tra chất lượng xăng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

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

tiếp theo. 

Do giá vàng, giá điện và giá dịch vụ y tế 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 có thể tăng giá do ảnh hưởng từ triều cường ngập sâu 

tại các nhà vườn, trang trại trồng trọt bị hư hại, sản lượng thu hoạch không đạt. 

Trên đây là báo cáo giá thị trường tháng 9/2019 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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