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      Số:               /BC-STC                   Sóc Trăng,  ngày      tháng  4  năm 2020 

   
 

BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG 

Tháng 3/2020 

 

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 3/2020, cụ thể  

như sau: 

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

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2020 giảm 0,58% so với tháng trước, so với 

tháng 12 năm trước tăng 1,34% và so cùng tháng năm trước tăng 6,6%; trong 11 

nhóm hàng chủ yếu, có 05 nhóm hàng giảm so với tháng trước; 02 nhóm tăng 

nhẹ và 04 nhóm tương đương. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng giảm chủ yếu do 

một số nhóm hàng giảm: nhóm thực phẩm, nhóm ăn uống ngoài gia đình, nhóm 

giao thông do giá xăng, dầu giảm); tình hình dịch Covid-19 đang có chiều 

hướng phức tạp, cả nước phòng chống dịch nên nhiều hoạt động vui chơi, giải 

trí, tụ điểm kinh doanh ăn uống đều giảm; chỉ riêng giá lương thực tăng do giá 

lúa tăng. 

Chỉ số giá lương thực tăng 2,4% so với tháng trước, so với tháng 12 năm 

trước tăng 2,05% và so cùng tháng năm trước tăng 5,47%; do giá lúa tăng nên 

giá gạo tăng (giá gạo thường tăng 500 đ/kg); nhu cầu mua hàng tích trữ trong 

mùa dịch Covid-19 cũng làm một số loại gạo ngon trở nên khan hiếm và tăng 

giá đột biến như gạo ST25 tăng 10.000 đ/kg vẫn không đủ nguồn cung.  

Chỉ số giá thực phẩm giảm 1,36% so với tháng trước, chỉ số giảm là do 

giá thịt gia súc, gia cầm, trứng gà, trứng vịt giảm từ 2.000 đ/kg đến 10.000 đ/kg 

tùy theo từng loại. 

Chỉ số giá dịch vụ ăn uống giảm 0,36% so với tháng trước, so với tháng 

12 năm trước tăng 7,15% và so cùng tháng năm trước tăng 10,36%; chỉ số giảm 

do dịch Covid-19 nhiều điểm kinh doanh vắng khách, doanh thu giảm.  

Chỉ số giá đồ uống và thuốc lá giảm 0,18% so với tháng trước, so với 

tháng 12 năm trước tăng 2,51% và so cùng tháng năm trước tăng 2,51%; do nhu 

cầu mua sắm sau tết Nguyên đán giảm; giá rượu và giá bia giảm. 

Chỉ số giá nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,01% so với tháng 

trước do giá một số loại đồ dùng phục vụ sinh hoạt giảm. 

Chỉ số giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt giảm 0,2% so với tháng 

trước, so với tháng 12 năm trước tăng 0,18% và so cùng tháng năm trước tăng 

1,2%; chỉ số giảm là do giá gaz giảm 25.000 đ/bình 12kg (từ 375.000 đ/bình 
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12kg xuống 350.000 đ/bình 12kg); giá dầu Điêzen 0,05S-II giảm 3.530 đ/lít (từ 

14.780 đ/lít xuống 11.250 đ/lít). 

Chỉ số giá nhóm giao thông giảm 4,77% so với tháng trước, so với tháng 

12 năm trước giảm 2,69% và so cùng tháng năm trước tăng 1,83%; chỉ số giá 

giảm so tháng trước là do giá xăng, giá dầu trong tháng giảm, diễn biến giá của 

ngày 29/02/2020 và ngày 29/3/2020 như sau: giá xăng Ron A95 - III giảm 6.560 

đ/lít (từ 19.120 đ/lít xuống còn 12.560 đ/lít); giá xăng E5 Ron 92-II giảm 6.390 

đ/lít (từ 18.340 đ/lít xuống còn 11.950 đ/lít) và giá dầu Điêzen 0,05S-II giảm 

3.530 đ/lít (từ 14.780 đ/lít xuống còn 11.250 đ/lít). 

Chỉ số giá vàng tăng 0,71% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước 

tăng 7,76% và so cùng tháng năm trước tăng 21,77%;  giá vàng 24K (9999) 

ngày 31/3/2020 bán ra 4.470.000 đ/chỉ. 

Chỉ số USD tăng 0,22% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước 

tăng 0,51% và so cùng tháng năm trước tăng 0,42%; tỷ giá đô la Mỹ trong tháng 

là 23.354 đồng/USD. 

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 sau 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; thực hiện giải pháp điều hành giá theo Thông báo số 

35/TB-VPCP ngày 02/02/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

Lập danh mục và tự kiểm tra văn bản theo chuyên đề giá, gửi Bộ Tư pháp 

theo Công văn số 540/BTP-KTrVB ngày 19/02/2020 của Bộ Tư pháp.  

Tháng 3/2020 là tháng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, một số mặt hàng như: 

dưa hấu, xoài, thanh long … giá bán thấp; trứng gà, trứng vịt giá cũng giảm 

nhưng không đáng kể; thịt heo là mặt hàng vẫn ở mức cao về giá thịt đùi 

135.000 đ/kg - 150.000 đ/kg; thịt ba rọi vẫn ở mức 170.000 đ/kg; thịt heo quay 

giá từ 390.000 - 400.000 đ/kg; thêm vào thời tiết nắng nóng giá rau cải tươi vẫn 

ở mức cao, tăng bình quân 5% - 10% so với tháng trước. 

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

tiếp theo. 

Mức giá heo hơi 78.000 đ/kg so với tháng 02/2020 tăng 4.000 đ/kg, qua 

khảo sát thị trường nhận thấy số lượng thịt heo bày bán rất nhiều nhưng giá thịt 

heo đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức cao; có thể nguyên nhân từ việc giết mổ 

đi qua nhiều khâu trung gian, giá thành cao khiến giá thịt heo vẫn ở mức cao; 

tôm thẻ loại 20 con/kg giá 220.000 đ/kg.  

Gạo ST25 vẫn được người tiêu dùng chọn mua, trên thị trường mặt hàng 

này không còn nhưng vẫn thấy người bán hàng online đăng bán với giá 40.000 

đ/kg giao tận nhà. 

Trên đây là báo cáo giá thị trường tháng 3/2020 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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