
   

 

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 3  năm 2021 

 

BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG 

Tháng 02/2021 

 

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 báo cáo giá thị trường tháng 02/2021, như sau: 

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

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2021 tăng 1,25% so với tháng trước, trong 11 

nhóm hàng chủ yếu, 02 nhóm có chỉ số ổn định và 08 nhóm tăng và 01 nhóm có 

chỉ số giảm so với tháng trước. 

Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng tăng chủ yếu do giá một số mặt hàng tăng: 

Nhóm lương thực, thực phẩm (chủ yếu giá gạo, thịt heo, tôm khô, mực khô, cá 

khô, các loại tăng). 

Chỉ số giá của một số nhóm hàng chính trong tháng 02/2021 như sau: 

- Chỉ số giá lương thực tăng 3% so với tháng trước. Chỉ số giá tăng so với 

tháng trước do giá gạo các loại tăng. Giá gạo tẻ thường có giá từ 12.000 đồng/kg 

đến 13.500 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg, gạo nếp tăng từ 300 đồng/kg đến 500 

đồng/kg.  

- Chỉ số giá thực phẩm tăng 0,94% so với tháng trước. Chỉ số giá nhóm 

hàng này tăng so với tháng trước chủ yếu do giá một số mặt hàng thực phẩm như 

thịt gia súc, thực phẩm khô như tôm khô, mực khô, cá khô các loại tăng do nhu 

cầu tiêu dùng tăng trong những ngày trước và trong Tết. Đến nay có giảm nhưng 

vẫn ở mức khá cao. 

- Chỉ số nhóm hàng ăn uống ngoài gia đình tăng 0,69% so với tháng trước. 

Chỉ số giá nhóm hàng này tăng chủ yếu do tác động tăng nhóm hàng thực phẩm 

làm cho hầu hết giá bán hàng tăng. 

- Chỉ số giá nhóm hàng đồ uống và thuốc lá tăng 0,64% so với tháng trước, 

chủ yếu do giá mặt hàng bia các loại tăng do nhu cầu tiêu dùng Tết, giá bia tăng 

từ 2.000 đồng/thùng đến 10.000 đồng/thùng, riêng bia Sài gòn giá ổn định. 

- Chỉ số nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,73% so với tháng 

trước, do nhu cầu mua sắm phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tăng. 

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

trước. Chỉ số giá nhóm hàng này giảm không đáng kể. 

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

tăng 2,82% so với tháng trước, chủ yếu do giá điện sinh hoạt tháng trước giảm 

mạnh do thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19, ngược lại mặt hàng gas các loại tăng 23.000 đồng/bình 

12kg (từ 377.500 đồng/bình 12kg lên 400.500 đồng/bình 12kg), tương ứng tăng 

6%. 

- Chỉ số giá nhóm hàng giao thông tăng 1,45% so với tháng trước, giá 

xăng, dầu các loại trong tháng có biến động, trong đó, giá tăng ngày 10/02/2021 

và ngày 25/02/2021, tổng cộng 2 lần tăng thì giá xăng A95 tăng 810 đồng/lít (từ 
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17.270 đồng/lít lên 18.080 đồng/lít), giá xăng sinh học E5 Ron 92-II tăng 730 

đồng/lít (từ 16.300 đồng/lít lên 17.030 đồng/lít), dầu Điêzen 0,05S-II tăng 800 

đồng/lít (từ 13.040 đồng/lít lên 13.840 đồng/lít).  

- Chỉ số giá vàng giảm 0,51% so với tháng 01/2021, giá vàng 24K (9,7 

tuổi) bình quân trong tháng 02/2021 bán ra 5.339.600 đồng/chỉ, giảm 27.400 

đồng/chỉ (giá vàng 24k 9,7 tuổi kỳ trước 5.367.000.000 đồng/chỉ). 

- Chỉ số đô la Mỹ giảm 0,55% so với tháng trước (tháng 01/2021 là 23.230 

đồng/USD), tương đương giảm 127 đồng/USD; tỷ giá đô la Mỹ bình quân trong 

tháng 02/2021 là 23.103 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 tăng cao, thịt đùi từ 150.000 đồng/kg - 170.000 đồng/kg, tăng 

từ 30.000 đồng/kg đến 60.000 đồng/kg so với tháng 12/2020; thịt ba rọi vẫn ở 

mức cao 173.000 đồng/kg; thịt heo quay giá từ 350.000 đồng/kg - 370.000 

đồng/kg; Giá rau, cải tươi tăng 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 74.000 đồng/kg - 78.000 đồng/kg, tăng 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 80.000 đồng/kg đến 82.000 đồng/kg, tăng từ 2.000 

đồng/kg đến 4.000 đồng/kg so với tháng 01/2021. Qua khảo sát thị trường nhận 

thấy số lượng thịt heo bày bán rất nhiều do nhu cầu tiêu dùng hàng ngày và do 

nhu cầu tiêu dùng tăng trong những ngày trước và trong Tết giá thịt heo đến tay 

người tiêu dùng vẫn còn cao.  

Trên đây là báo cáo giá thị trường tháng 02/2021 của Sở Tài chính tỉnh Sóc 

Trăng./. 
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) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phan Vĩnh Tùng 

mailto:csgia@mof.gov.vn
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