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BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG 

Tháng 12/2019 

 

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 12/2019, cụ thể  

như sau: 

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

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2019  tăng 1,87% so với tháng trước; so với 

tháng 12 năm trước tăng 5,98% và so với bình quân cùng kỳ tăng 3,39%; chỉ số 

giá tiêu dùng tháng này tăng so với tháng trước, do giá nhóm hàng thực phẩm 

tăng cao. 

Chỉ số giá lương thực tăng 0,58% so với tháng trước; so với tháng 12 năm 

trước tăng 1,52% và so với bình quân cùng kỳ tăng 0,62%; chủ yếu do giá một 

số mặt hàng gạo các loại ở khu vực nông thôn tăng như: gạo tẻ thường giống 

Thần nông tăng 140 đồng/kg và giống cao sản tăng 1.782 đồng/kg, giá gạo tăng 

ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn tính bình quân 172 đồng/kg. 

Chỉ số giá thực phẩm tăng 5,29% so với tháng trước; so với tháng 12 năm 

trước giảm 13,26% và so với bình quân cùng kỳ tăng 7,89%; chỉ số tăng trong 

tháng là do giá thịt gia súc tăng (Giá thịt heo các loại tăng bình quân từ 30.000 

đồng/kg đến 50.000 đồng/kg, do ảnh hưởng của dịch tả heo Châu Phi lượng heo 

xuất chuồng giảm, giá heo hơi tăng làm giá thịt heo các loại tăng bình quân từ 

30.000 - 60.000 đồng/kg) mặt khác do nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng cao; một 

số mặt hàng trái cây như: cam, quýt, táo xuất xứ Trung Quốc giá giảm do nguồn 

hàng trên thị trường nhiều. 

Chỉ số giá dịch vụ ăn uống tăng 1,64% so với tháng trước; so với tháng 12 

năm trước tăng 4,35% và so với bình quân cùng kỳ tăng 2,01%; chỉ số tăng do 

giá thịt heo tăng kéo theo sản phẩm chế biến từ thịt heo cũng tăng.  

Chỉ số giá nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,36% so với 

tháng trước; so với tháng 12 năm trước tăng 1,79% và so với bình quân cùng kỳ 

tăng 1,53%; do nhu cầu mua sắm tăng trong tháng có ngày lễ Giáng sinh và tết 

Dương lịch. 

Chỉ số giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 

0,01% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 3,17%; chỉ số giá tăng 

do giá dầu tăng; các mặt hàng điện tăng, mặt hàng gaz ổn định giá 345.000 

đồng/bình 12kg so với tháng trước. 
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Chỉ số giá nhóm giao thông tăng 0,89% so với tháng trước, so với tháng 

12 năm trước tăng 5,43%; mặc dù trong tháng có điều chỉnh giảm giá xăng 

nhưng giá dầu lại tăng cao hơn gấp hàng chục lần; cho nên chỉ số tiêu dùng tăng  

giá xăng, dầu ngày 31/12/2019, xăng A95 –III giảm 80 đồng/lít  (từ 21.070 

đồng/lít xuống còn 20.990 đồng/lít) xăng E5 Ron 92-II tăng 70 đồng/lít (từ 

19.810 đồng/lít xuống còn 19.880 đồng/lít) và dầu diezen tăng 610 đồng/lít (từ 

15.980 đồng/lít lên 16.590 đồng/lít);  

Chỉ số giá vàng giảm 0,48% so với tháng trước, so với tháng 12 năm 

trước tăng 18,4%  và  so với bình quân cùng kỳ tăng 8,95%; giá vàng 24K 

(9999) bán ra 4.280.000 đ/chỉ tăng 120.000 đồng/chỉ so với tháng 11/2019. 

Chỉ số USD giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước 

giảm 0,54% và so với bình quân cùng kỳ tăng 1,08%;  tỷ giá đô la Mỹ trong 

tháng là 23.233 đồng/USD giảm 23 đồng/USD so với tháng 11/2019. 

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 

Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố vận động các doanh nghiệp tham 

gia Chương trình bình ổn các thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm 

thiết yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 

21/10/2019 của Bộ Công Thương.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có văn bản chỉ đạo Sở Y tế triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Tài chính triển khai thực hiện các Chỉ thị: 

Số 03/CT-BTC ngày 17/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng 

cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá của tỉnh trong dịp Tết Nguyên 

đán Canh Tý năm 2020; số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; số 18-CT/TU ngày 23/12/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020 và số 15/CT-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

về Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

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

tiếp theo. 
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Giá heo hơi trên thị trường hiện nay là 85.000 đồng/kg so với tháng 

11/2019 tăng 13.000 đồng/kg; dự đoán mức giá này sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu 

phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; tuy nhiên nếu có lượng thịt heo 

nhập khẩu vào Việt Nam thì giá heo hơi sẽ giảm; giá thịt heo tăng làm cho giá 

các thực phẩm chế biến từ thịt heo cũng tăng; dự báo các mặt hàng tươi sống 

như thịt bò, cá, tôm... cũng tăng giá. 

Trên đây là báo cáo giá thị trường tháng 12/2019 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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