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  UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 Số:         /BC-STC                       Trà Vinh, ngày       tháng      năm 2021 

 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH GIÁ CẢ HÀNG HÓA THỊ TRƯỜNG TỰ DO 

 VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN 
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

 
 

I/- TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG: 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2021 giảm 0,34% so với tháng trước 

(khu vực thành thị giảm 0,25%, khu vực nông thôn giảm 0,38% so với tháng trước); 

tăng 1,53% so cùng tháng năm trước, tăng 1,68% so tháng 12 năm trước. CPI bình 

quân 9 tháng năm 2021 so cùng kỳ năm trước tăng 1,35%. 

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 trong cả nước nói 

chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng vẫn đang diễn biến phức tạp. Tuy trong tháng 

việc giãn cách có được nới lỏng nhưng vẫn còn tác động rất lớn đến việc tiêu thụ 

một số sản phẩm nông sản của người nông dân; tình hình buôn bán, trao đổi và vận 

chuyển hàng hóa vẫn gặp nhiều khó khăn, các chợ truyền thống vẫn còn hạn chế 

việc mua bán,... vì vậy dẫn đến một số mặt hàng do nông dân ở địa phương sản xuất 

ra vẫn khó bán đi nơi khác, chỉ tiêu thụ trong tỉnh, vì vậy dẫn đến nguồn cung nhiều 

nên làm giá giảm. Các nhóm hàng còn lại biến động nhẹ và tương đối ổn định. 

 (Kèm theo Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ 

toàn tỉnh, thành phố tháng 9/2021 của Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh). 

Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính tại thị trường tự do trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh như sau: 

1). Hàng lương thực: 

Giá lương thực bán lẻ cho người tiêu dùng trong tháng ổn định so với kỳ trước: 
Giá bán lẻ lúa thường (lúa sạch) cho người tiêu dùng bình quân ở mức 9.500 đồng/kg; 

giá mua nông sản thóc tẻ thường ở mức 7.600 đồng/kg; gạo thường bình quân ở mức 
13.000 đồng/kg; gạo Tài nguyên bình quân ở mức 16.000 đồng/kg; gạo thơm Lài sữa 

17.000 đồng/kg; gạo thơm Mỹ 14.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 đồng/kg. 

2). Hàng nông sản thực phẩm: 

Giá heo hơi trong tháng giảm so với tháng trước, bình quân dao động ở 
mức 50.000 - 53.000 đồng/kg (- 2.000 –  5.000 đồng/kg); giá bán lẻ thịt lợn nạc 



thăn bình quân ở mức 130.000 đồng/kg (- 10.000 đồng/kg); Thịt bò thăn loại 
1 bình quân ở mức 350.000 đồng/kg.  

Giá bình quân gà ta bình quân ở mức 100.000 đồng/kg;  Cá lóc đồng loại I bình 
quân ở mức 160.000 đồng/kg. 

Giá đường tinh luyện tăng so với tháng trước bình quân ở mức 23.000 đồng/kg 
(+ 3.500 đồng/kg); Dầu ăn thực vật hiệu Cái Lân bình quân ở mức 36.000 đồng/bình 

1 lít (+ 4.000 đồng/bình 1 lít) ; Bia Heineken bình quân ở mức 400.000 đồng/thùng; 
Nước ngọt có gas 7 Up 180.000 đồng/thùng; Cocacola 190.000 đồng/thùng. 

Một số loại rau, củ, quả trong tháng giảm nhẹ hoặc ổn định so với tháng trước. Cụ 

thể: rau cải xanh 20.000 đồng/kg; Bí xanh 15.000 đồng/kg (- 10.000 đồng/kg); Cà chua 
20.000 đồng/kg (- 5.000 đồng/kg); Bắp cải trắng 20.000 đồng. 

3). Hàng tư liệu sản xuất: 

Giá bán lẻ vật tư nông nghiệp trong tháng ổn định so với tháng trước, bình quân ở 

mức: Phân Urê (Đạm Cà Mau) 11.600 đồng/kg; phân NPK (20.20.15 Bình Điền) 14.600 
đồng/kg; thuốc trừ cỏ Glyphosate 125.000 đồng/chai /1 lít; thuốc trừ bệnh Trycyclazole 

83.000 đồng/100gram/gói; thuốc trừ sâu Pymethrozin 36.000 đồng/20gram/gói. 

Vật liệu xây dựng trong tháng nhìn chung đa số các mặt hàng ổn định so với 

tháng trước: Xi măng Holcim PC40 88.000 đồng/bao; Sắt Ø 6, Ø 8 liên doanh 

19.300 đồng/kg; cát xây 380.000 đồng/m3 ; gạch xây 1.150 đồng/viên. 

Giá Gas Petrolimex trong tháng 9/2021 tăng 3.000 đồng/bình/12kg so với tháng 

trước, bình quân bán ra ở mức 413.000 đồng/bình/12kg. 

Trong tháng 9 năm 2021 Liên Bộ Công thương – Tài chính 02 lần điều chỉnh 

tăng (giảm) giá bán lẻ xăng, dầu các loại. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giá 
bán lẻ cụ thể như sau: 

- Xăng RON 95           21.940 đồng/lít; 

- Xăng E5 RON 92     20.710 đồng/lít; 

- Dầu hỏa                    15.640 đồng/lít; 

- Dầu Điêzen 0,05S     16.580 đồng/lít.  

5). Hàng kim khí: 

Giá vàng trong nước luôn biến động tăng (giảm) liên tục chủ yếu do ảnh hưởng 
của sự biến động giá vàng thế giới. Hiện giá vàng bình quân trong tháng bán ra bình 

quân ở mức 5.120.000 đồng/chỉ (+ 11.250 đồng/chỉ so với tháng trước). 

Tỷ giá đô la Mỹ tại Ngân hàng thương mại trong tháng giảm so với tháng trước. 

Giá đô la Mỹ bán ra bình quân ở mức 22.860 đồng/USD (- 79 đồng/USD). 

II/. CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ – CÔNG SẢN: 

Trong 9 tháng đầu năm 2021 đã thực hiện được một số việc chủ yếu sau: 

* Trình UBND tỉnh: Xem xét trình HĐND tỉnh Nghị quyết quy định tỷ lệ % 

mức trích để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; 
Ban hành Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt 



động khai thác, sử dụng tài nguyên biển 05 năm (2021-2025) trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh; Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 05 
tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Báo cáo giải trình kết quả 

chấm điểm về thực hiện nhiệm vụ năm 2017, năm 2018 của tỉnh Trà Vinh; việc thực 
hiện Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ; Báo cáo đánh giá 

tình hình thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính; 
Tình hình, quản lý sử dụng hóa đơn năm 2020 và đăng ký mua hóa đơn; Báo cáo 
tình hình biến động tài sản năm 2020; Báo cáo tình hình lắp đặt, xây dựng trạm BTS 

trên tài sản công; Xin ý kiến xử lý vướng mắc thực hiện điều chuyển tài sản công; 
báo cáo việc nhận được hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và hóa đơn 

bán tài sản nhà nước; Báo cáo UBND tỉnh: Kết quả định giá đất cụ thể để tính bồi 
thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện 21 công trình trên địa bàn tỉnh và giá đất 

cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 08 thửa đất trên địa bàn 
huyện Tiểu Cần; Đề xuất Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ miễn tiền thuê 

đất cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; hoàn trả chi phí bồi thường, 
giải phóng mặt bằng cho Công ty Cổ phần bất động sản và Siêu thị bán lẻ Đông 

Dương Trà Vinh. 

* Bộ Tài chính: Báo cáo tình hình giá cả thị trường tự do trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh theo Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính; Xin 
ý kiến về cơ quan xác định đơn giá thuê đất để thực hiện truy thu tiền thuê đất; Báo 
cáo đánh giá tình hình thực hiện các chính sách về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nước theo Luật Đất đai năm 2013; tham gia góp ý kiến các dự thảo 
Thông tư, Nghị định của Bộ Tài chính và Chính phủ. 

* Công văn gửi các ngành: Lấy ý kiến thẩm định giá đất cụ thể và giá khởi điểm 
đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án 

Khu Trung tâm Thương mại – Dịch vụ phường 8, thành phố Trà Vinh (lần 2); Triển 
khai công tác quản lý giá và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2021; đề 

nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm lập hồ sơ đề nghị xác định bảo vệ, 
phát triển đất trồng lúa dự án Khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm (lần 3). 

* Lĩnh vực khác : 

- Tham gia 13 cuộc định giá tài sản trong tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân 

tỉnh tổ chức với số tiền 11.913 triệu đồng. 

- Tham gia 01 cuộc định giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu do Phòng 

Cảnh sát Môi trường tổ chức với số tiền 4,3 tỷ đồng.  

- Thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp đối với 08 doanh 
nghiệp với số tiền 10.112,12 triệu đồng. Ban hành 06 văn bản khấu trừ tiền nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp vào tiền thuê đất phải nộp với số 
tiền 19.552,66 triệu đồng. 

III/- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2021: 

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh. 



 

 

- Xây dựng Quyết định ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên 
thiên nhiên năm 2022 trên địa bàn tỉnh; quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

- Trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết ban hành quy định về 

phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Trà Vinh (thay thế Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND). 

- Thực hiện thường xuyên công tác báo cáo, thu thập thông tin giá cả thị trường 

tự do trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 

28/11/2018 của Bộ Tài chính. 

Trên đây là tình hình diễn biến giá cả hàng hóa thị trường tự do trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh và công tác Quản lý giá – Công sản báo cáo Cục Quản lý giá - Bộ Tài 

chính./. 

 

Nơi nhận:           
- Cục QLG;   
- Cục Công sản;                                                                                        
- VP.Tỉnh Ủy;        báo cáo 
- UBND tỉnh;      
- BGĐ STC;   
- Sở Công thương (để biết) ; 
- P.TCDN&THTK;                                                                                            
- Lưu: VT; Phòng QLG&CS.                                                                  

            KT.GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 
                       

 

           

 

                          Vũ Hồng Dương 
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