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BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG 

Tháng 01/2020 

 

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 01/2020, cụ thể  

như sau: 

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

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2020 tăng 1,42% so với tháng trước; so với 

tháng 12 năm trước tăng 6,31%; chỉ số giá tiêu dùng tháng này tăng so với tháng 

trước, do giá nhóm hàng thực phẩm tăng cao, tết Nguyên đán rơi vào những 

ngày cuối tháng 01/2020 nên nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. 

Chỉ số giá lương thực tăng 0,01% so với tháng trước; so với cùng năm 

trước tăng 1,49%; chủ yếu do giá một số mặt hàng gạo, nếp tăng từ 500 - 1.000 

đồng/kg. 

Chỉ số giá thực phẩm tăng 1,71% so với tháng trước; so với cùng tháng 

năm trước tăng 13,94%; chỉ số tăng trong tháng là do giá thịt gia súc tăng (giá 

thịt heo các loại tăng bình quân từ 40.000 đồng/kg đến 60.000 đồng/kg, mặt 

khác do nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng cao do một số mặt cá khô, mực khô 

tăng từ 50.000 - 100.000 đồng/kg tùy theo từng loại). 

Chỉ số giá dịch vụ ăn uống tăng 2,84% so với tháng trước; so với cùng 

tháng năm trước tăng 2,87%; 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 2,36% so với 

tháng trước; so với cùng tháng năm trước tăng 3,24%; do nhu cầu mua sắm tăng 

trong tết Nguyên đán. 

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

0,25% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước giảm 9,38%; chỉ số giá 

tăng do giá gaz tăng 50.000 đồng/bình 12kg (từ 345.000 đồng/bình 12kg lên 

400.000 đồng/bình 12kg). 

Chỉ số giá nhóm giao thông tăng 5,26% so với tháng trước, so với cùng 

tháng năm trước tăng 16,34%; mặc dù giá xăng, giá dầu có điều chỉnh giảm; cụ 

thể ngày 31/01/2020: giá xăng Ron A95 - III giảm 870 đồng/lít (từ 20.990 

đồng/lít xuống còn 20.120 đồng/lít); giá xăng E5 Ron 92-II giảm 620 (từ 19.880 

đồng/lít xuống còn 19.260 đồng/lít); và giá dầu Điêzen giảm 50 đồng/lít (từ 

16.590 đồng/lít lên xuống còn 16.540 đồng/lít); các doanh nghiệp vận tải đồng 
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loạt tăng 40% đối với các tuyến cố định từ ngày 28/01 - 30/01/2019 (Từ Mùng 4 

đến Mùng 6 Tết), đối với mức giá từ Sóc Trăng đi Thành phố Hồ Chí Minh, cụ 

thể Công ty Phương Trang xe giường nằm giá 217.000 đồng/vé tăng 62.000 

đồng/vé; Công ty Hoàng Vinh xe chất lượng cao giá 154.000 đồng/vé tăng 

44.000 đồng/vé; Công ty vận tải Cần Thơ xe chất lượng cao tuyến Sóc Trăng đi 

Phnom Penh và ngược lại giá 504.000 đồng/vé tăng 144.000 đồng/vé. 

Chỉ số giá vàng tăng 5% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước 

tăng 20,9%; giá vàng 24K (9999) ngày 31/01/2020 bán ra 4.480.000 đồng/chỉ 

tăng 200.000 đồng/chỉ so với tháng 12/2019. 

Chỉ số USD giảm nhẹ 0,02% so với tháng trước, so với cùng tháng năm 

trước giảm 0,16%; tỷ giá đô la Mỹ trong tháng là 23.233 đồng/USD; không biến 

động so với tháng 12/2019. 

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 

Tiếp tục thực hiện 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 

trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, phối hợp với các cơ quan chức 

năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tăng cường công tác 

quản lý, điều hành và bình ổn giá tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; phối hợp 

giám sát chặt chẽ việc kê khai giá và việc xác định giá bán đối với các mặt hàng 

thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá tại Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 

04/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chương trình bình ổn 

thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tháng 12 năm 2019 

và 3 tháng đầu năm 2020. 

Do tháng 01/2020 là tháng tết Nguyên Đán, cho nên giá các mặt hàng 

đồng loạt tăng bình quân từ 10 - 20%; riêng mặt hàng dừa tươi tăng 50% so 

ngày bình thường có giá từ 8.000 - 10.000 đ/trái loại 1 và thịt heo tăng cao trong 

ngày 28, 29 và 30 Tết giá thịt ba rọi 200.000 đồng/kg, giá thịt đùi 170.000 

đồng/kg; nhu cầu mua sắm hàng hóa diễn ra nhộn nhịp, nhưng giá các mặt hàng 

thiết yếu ổn định; giá giữ xe tại các bãi xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn thu 

đúng giá theo quy định tại Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Đến ngày 28/01/2020 (Mùng 4) giá thịt heo giảm 30.000 đồng/kg (từ 

200.000 đồng/kg còn 170.000 đồng/kg đối với thịt ba rọi); thịt đùi giảm 40.000 

đồng/kg (từ 170.000 đồng/kg còn 130.000 đồng/kg); giá rau tươi vẫn ở mức cao 

hơn ngày thường tăng bình quân 5% - 15%. 
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Hàng hóa trong chương trình bình ổn giá vẫn đảm bảo đủ khả năng cân 

đối cung và cầu, giá gạo bình ổn; nhưng người tiêu dùng đang quan tâm tìm mua 

loại gạo ST25 để ăn thử hoặc làm quà biếu người thân; giá gạo ST25 hiện nay 

dao động từ 36.000 - 60.000 đồng/kg (Giá 60.000 đồng/kg là giá bán hàng 

online). 

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

tiếp theo. 

Giá heo hơi trên thị trường hiện nay là 73.000 đồng/kg so với tháng 

12/2019 giảm 12.000 đồng/kg; dự kiến trong tháng 02/2020 nhu cầu mua sắm sẽ 

giảm do người tiêu dùng đã mua và dự trữ trong những ngày tết Nguyên đán. 

Trên đây là báo cáo giá thị trường tháng 01/2020 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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