
   

UBND TỈNH SÓC TRĂNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ TÀI CHÍNH                        Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc 
                                                   

      Số:               /BC-STC                   Sóc Trăng,  ngày      tháng  8   năm 2020 

   
BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG 

Tháng 8/2020 

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 8/2020, cụ thể  

như sau: 

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

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2020 giảm 0,15% so với tháng trước. Chỉ số 

tiêu dùng trong tháng giảm chủ yếu ở nhóm hàng thực phẩm. 

Chỉ số giá lương thực tăng 0,23% so với tháng trước, so với tháng 12 năm 

trước tăng 7,93%  và so với cùng tháng năm trước tăng 10,67% . Chỉ số giá tăng 

chủ yếu do giá nhóm gạo ở khu vực nông thôn tăng. 

Chỉ số giá thực phẩm giảm 0,26% so với tháng trước, chỉ số giá nhóm 

hàng này giảm so với tháng trước chủ yếu do giá một số mặt hàng như thịt, cá, 

tôm tươi, rau quả giảm, giá thịt heo các loại giảm từ 2.000 đồng/kg đến 3.000 

đồng/kg. 

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

0,49% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước giảm 1,27%, chỉ số giá 

nhóm này giảm so với tháng trước chủ yếu mặt hàng điện, nước do nhu cầu tiêu 

thụ giảm so với tháng trước do đang vào mùa mưa, riêng giá mặt hàng gas các 

loại tăng 2.000 đồng bình/12kg. 

Chỉ số giá nhóm giao thông giảm so với tháng trước, do giá xăng, dầu 

giảm nhẹ. Diễn biến giá xăng dầu của ngày 28/7/2020 và ngày 12/8/2020 như 

sau: giá xăng Ron A95 - III giảm 50 đồng/lít (từ 14.970 đồng/lít xuống 14.920 

đồng/lít; giá xăng sinh học E5 Ron 92-II ổn định 14.400 đồng/lít, giá dầu Điêzen 

0,05S-II giảm 190 đồng/lít (từ 12.390 đồng/lít xuống còn 12.200 đồng/lít). 

 Chỉ số giá hàng hóa dịch vụ khác tăng 0,33% so với tháng trước; so với 

cùng kỳ năm trước tăng 2,56% và so với cùng kỳ tháng trước tăng 2,61%. Chỉ 

số giá nhóm này tăng so với tháng trước chủ yếu do giá vàng tăng. 

Chỉ số giá vàng tăng 6,14% so với tháng 7/2020, giá vàng 24K (9,7 tuổi) 

bình quân trong tháng 8/2020 bán ra: 5.270.000 đồng/chỉ, tăng 305.000 đồng/chỉ 

so với tháng 7/2020 (giá vàng 24k 9,7 tuổi kỳ trước 4.965.000 đồng/chỉ). 

Chỉ số USD giảm 0,08% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước 

tăng 3,42% và so cùng tháng năm trước giảm 3,27%; tỷ giá đô la Mỹ bình quân 

trong tháng là 23.264 đồng/USD, giảm 15 đồng/USD so với tháng 7/2020. 
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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 

Xây dựng văn bản vi phạm pháp luật chuyên đề về giá. 

Thịt heo tuy có giảm nhưng là mặt hàng vẫn ở mức cao về giá, thịt đùi 

130.000 đồng/kg - 152.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng so với tháng 7/2020; thịt 

ba rọi vẫn ở mức 170.000 đồng/kg; thịt heo quay giá từ 370.000 - 390.000 

đồng/kg; Do thời tiết đang mùa mưa nên giá rau, cải tươi vẫn ở mức cao so với 

tháng trước; trong chợ truyền thống ngày càng nhiều nơi bán giò (chân) heo với 

mức giá 50.000 - 60.000 đồng/kg, có nơi bán giò (chân) heo với mức giá từ 

85.000 đồng/kg - 90.000 đồng/kg, giảm từ 3.000  đồng/kg  đến 5.000 đồng/kg 

(Người bán thường gọi là giò (chân) heo nóng, có nghĩa là sau khi mổ bán trực 

tiếp không qua đông lạnh). 

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

tiếp theo. 

Mức giá heo hơi từ 82.000 đồng/kg đến 86.000 đồng/kg, giảm từ 3.000 

đồng/kg đến 5.000 đồng/kg  so với tháng 7/2020, qua khảo sát thị trường nhận 

thấy số lượng thịt heo bày bán rất nhiều nhưng giá thịt heo đến tay người tiêu 

dùng giảm không đáng kể.  

Trên đây là báo cáo giá thị trường tháng 8/2020 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 
 

 

 

 

 

 

Phan Vĩnh Tùng 
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