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BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG
Tháng 12/2020
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 12/2020, cụ thể
như sau:
1. Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong kỳ báo cáo
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2020 giảm 0,02% so với tháng trước, trong
11 nhóm hàng chủ yếu, 06 nhóm có chỉ số ổn định, 03 nhóm giảm và 02 nhóm
tăng so với tháng trước. Nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống có nhiều mặt
hàng nên giá giảm sẽ tác động đến tỷ số giá chung, chỉ số nhóm này so với tháng
trước giảm 0,69% góp phần làm giảm 0,28% trong chỉ số giá tiêu dùng chung của
tháng. Chỉ số giá traong tháng nhóm hàng này giảm chủ yếu do giá thực phẩm
như thịt heo, rau củ, quả các loại giảm.
Chỉ số giá của một số nhóm hàng chính trong tháng 12/2020 như sau:
- Chỉ số giá lương thực tăng 0,61% so với tháng trước. Chỉ số giá tăng so
với tháng trước do kết thúc vụ thu hoạch lúa Hè Thu, lượng lúa hàng hóa ít trong
khi nhu cầu xuất khẩu gạo tăng làm cho giá gạo tăng làm cho giá một số mặt hàng
gạo tăng nhẹ. Giá bình quân loại gạo tẻ thường có giá từ 12.900 đồng/kg đến
13.100 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg, tương ứng tăng 1,55%.
- Chỉ số giá thực phẩm giảm 1,14% so với tháng trước. Chỉ số giá nhóm
hàng này giảm so với tháng trước chủ yếu do giá một số mặt hàng thực phẩm như
thịt gia súc, gia cầm giảm, trong đó giá thịt heo các loại giảm do giá heo hơi giảm
(giá thịt nạc, thịt đùi, tim, cật, ... giảm bình quân từ 2.000 đồng/kg đến 6.000
đồng/kg); Giá một số mặt hàng thực phẩm khác như rau cải xanh, bắp cải, hành
lá, cà chua, rau muống, đậu que ... giảm so với tháng trước.
- Chỉ số giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng
0,35% so với tháng trước, chủ yếu mặt hàng gas các loại tăng 8.000 đồng/ bình
12kg, (từ 342.000 đồng/bình 12kg lên 350.000 đồng/bình 12kg) tương ứng tăng
2,34%.
- Chỉ số giá nhóm giao thông tăng 2,84% so với tháng trước, giá xăng, dầu
các loại trong tháng có biến động (trong đó, giá tăng ngày 11/12/2020 và ngày
26/12/2020, tổng cộng 2 lần tăng thì giá xăng A95 tăng 1.120 đồng/lít (từ 15.350
đồng/lít lên 16.470 đồng/lít), giá xăng sinh học E5 Ron 92-II tăng 1.020 đồng/lít
(từ 14.490 đồng/lít lên 15.510 đồng/lít), dầu Điêzen 0,05S-II tăng 940 đồng/lít (từ
11.430 đồng/lít lên 12.370 đồng/lít).
- Chỉ số giá vàng tăng 0,11% so với tháng 11/2020, giá vàng 24K (9,7 tuổi)
bình quân trong tháng 12/2020 bán ra 5.256.000 đồng/chỉ, tăng 6.000 đồng/chỉ
(giá vàng 24k 9,7 tuổi kỳ trước 5.250.000 đồng/chỉ).
- Chỉ số USD giảm 0,19% (tháng 11 là 23.220 đồng/USD tháng 10 là
23.264 đồng/USD) so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 0,09% và

so cùng tháng năm trước giảm 0,08%; tỷ giá đô la Mỹ bình quân trong tháng là
23.220 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
3.1. Về giá cả thị trường.
Nhìn chung giá thị trường trên địa bàn tỉnh có biến động nhẹ (giảm 0,02%).
Riêng giá thịt heo tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao, thịt đùi từ 120.000 đồng/kg
- 130.000 đồng/kg, giảm từ 2.000 đồng/kg đến 6.000 đồng/kg so với tháng
11/2020; thịt ba rọi vẫn ở mức cao 150.000 đồng/kg; thịt heo quay giá từ 335.000
đồng/kg - 360.000 đồng/kg; Giá rau, cải tươi giảm so với tháng trước; trong chợ
truyền thống giá bán giò (chân) heo với mức giá từ 48.000 đồng/kg - 55.000
đồng/kg, có nơi bán giò (chân) heo với mức giá từ 70.000 đồng/kg - 72.000
đồng/kg, giảm từ 2.000 đồng/kg đến 6.000 đồng/kg (Người bán thường gọi là giò
(chân) heo nóng, có nghĩa là sau khi mổ bán trực tiếp không qua đông lạnh).
3.2. Công tác quản lý nhà nước về giá.
- Thường xuyên nắm bắt diễn biến giá cả thị trường phục vụ công tác chỉ
đạo điều hành trên địa bàn tỉnh.
- Tham gia Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự; Hội đồng định
giá theo vụ việc của Tòa án.
- Thẩm định giá mua sắm tài sản theo đề nghị của các đơn vị.
4. Dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường tại địa phương trong kỳ
tiếp theo.
Mức giá heo hơi từ 66.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg, giảm từ 2.000
đồng/kg đến 6.000 đồng/kg so với tháng 11/2020, 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 12/2020 của Sở Tài chính tỉnh Sóc
Trăng./.
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