
   

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /BC-STC Sóc Trăng, ngày       tháng 4 năm 2022 
 

BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG 

Tháng 3 năm 2022 

      

Căn cứ Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo giá thị trường. 

Sở Tài chính báo cáo giá thị trường tháng 3 năm 2022, như sau: 

1. Diễn biến giá cả của một số nhóm hàng chủ yếu trong tháng 3 

năm 2022 

Diễn biến giá thị trường của 10 nhóm hàng chủ yếu trong tháng 3 năm 

2022 so với tháng trước, cụ thể như sau: 

- Chỉ số giá nhóm vật liệu xây dựng, chất đốt, nước sinh hoạt tăng 

3,1%, chủ yếu tăng mạnh mặt hàng Petimex gas từ 452.000 đồng/bình 12kg 

lên 494.000 đồng/bình 12kg bán từ ngày 01/3/2022. 

- Chỉ số giá nhóm giao thông tăng 3,27%, do giá xăng, dầu điều chỉnh 

tăng liên tục, cụ thể: Giá xăng sinh học E5 Ron 92-II tăng 2.850 đồng/lít (từ 

25.750 đồng/lít tăng lên 28.630 đồng/lít), giá xăng Ron 95-III tăng 2.810 

đồng/lít (từ 26.730 đồng/lít tăng lên 29.540 đồng/lít), dầu Điêzen 0,05S-II 

tăng 2.840 đồng/lít (từ 21.000 đồng/lít tăng lên 23.830 đồng/lít).  

- Chỉ số đô la Mỹ tại Ngân hàng Vietcombank tăng 0,13%, giá bán ra 

từ 22.950 đồng/USD tăng lên 22.980 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD. 

- Chỉ số giá vàng tăng 1,88%, giá vàng 24K (99,99%) trong thị trường 

tự do trong tháng tiếp tục tăng, bình quân trong tháng bán ra 5.430.000 

đồng/chỉ. 

- Chỉ số giá các nhóm hàng còn lại ổn định. 

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. 

Trong tháng, giá cả thị trường có chiều hướng tăng trở lại ở một số 

nhóm liên quan đến tăng giá xăng, dầu, gas . 

Tại Sóc Trăng, lúa ST 24 có giá là 8.000 đồng/kg, OM 4900 là 8.500 

đồng/kg, OM 6976 là 6.400 đồng/kg,  RVT là 8.200 đồng/kg. 

Giá rau màu tăng từ 1.000 đến 5.500 đồng/kg, trên các loại hành tím, hẹ 

bông, cải bông, rau thơm, khoai môn, ớt. 
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Giá phân bón ổn định so với kỳ báo cáo trước, hiện nay giá phân bón 

như sau: Urê Phú Mỹ: 16.500 đồng/kg - 18.000 đồng/kg, NPK Bình Điền: 

21.000 đồng/kg – 22.000 đồng/kg. 

Nhìn chung, các mặt hàng vật liệu xây dựng trong tháng ổn định. Hiện 

nay, giá Ximăng Hà Tiên II PCB 40 và Ximăng Holcim: 83.000 đồng/bao - 

87.000 đồng/bao. Giá đá 1x2: 505.000 đồng/m3 - 600.000 đồng/m3, đá 4x6: 

450.000 đồng/m3 - 500.000 đồng/m3, gạch ống: 1.200 đồng/viên - 1.500 

đồng/viên, tole sóng vuông Hoa Sen khổ 1,07m, 9 sóng, 3 zem: 55.000 

đồng/m - 60.000 đồng/m.  

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 thường xuyên trong tố tụng hình 

sự; Hội đồng định giá theo vụ việc của Tòa án. 

- Thẩm định giá dự toán mua sắm tài sản theo đề nghị của các đơn vị. 

- Thẩm định giá dự toán mua sắm vật tư y tế phục vụ phòng, chống 

dịch COVID-19. 

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị ngành y 

tế và giáo dục. 

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

kỳ tiếp theo. 

Giá các mặt hàng thực phẩm trong tháng 4 có thể không có nhiều thay 

đổi. Giá nhiên liệu có thể tiếp tục tăng.  

Trên đây là báo cáo giá thị trường tháng 3 năm 2022 của Sở Tài chính 

tỉnh Sóc Trăng./. 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý Giá; 

- csgia@mof.gov.vn; 

- Viện NC.KHTTGC; 

- VP UBND tỉnh; 

- PTCKH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Giám đốc; 

- Cổng Thông tin điện tử STC; 

- Lưu: VP, GCSDN (02). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Kim Huy 
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