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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 5 năm 2022 

 

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

CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ – CÔNG SẢN THÁNG 4 NĂM 2022  

 

 

I/- TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG: 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2022 tăng 0,17% so với tháng 

trước (khu vực thành thị tăng 0,05%, khu vực nông thôn tăng 0,22% so với 

tháng trước); tăng 3,57% so với tháng cùng kỳ; tăng 1,88% so với tháng 12 

năm 2021. CPI bình quân 04 tháng năm 2022 tăng 3,34% so với cùng kỳ năm 

trước. 

CHỈ SỐ GIÁ HÀNG TIÊU DÙNG, 

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA 

TOÀN TỈNH, THÀNH PHỐ 

THÁNG 4/2022 

(Theo số liệu của Cục thống kê tỉnh) 

 

NHÓM HÀNG 

Chỉ số giá so với (%) Bình 

quân  

tháng 4 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước 

Kỳ gốc 

2019 

Cùng 

tháng 

năm 

trước 

Tháng 

12  

năm 

trước 

Tháng 

trước 

Chỉ số giá tiêu dùng 105,73 103,57 101,88 100,17 103,34 

I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 105,56 102,67 101,94 100,68 101,86 

 1. Lương thực 107,31 101,79 100,30 100,03 100,74 

 2.Thực phẩm 104,83 101,07 101,94 100,36 100,11 

 3. Ăn uống ngoài gia đình 106,67 107,39 102,78 101,88 107,13 

II. Đồ uống và thuốc lá 110,29 106,78 100,67 100,43 106,32 

III. May mặc, mũ nón, giầy dép 98,00 99,33 100,15 100,09 99,12 

IV. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD  108,95 103,27 101,53 99,46 104,56 

V. Thiết bị và đồ dùng gia đình 105,32 103,82 102,34 100,87 102,82 

VI. Thuốc và dịch vụ  y tế 100,51 100,00 100,00 100,00 99,98 

20. Dịch vụ khám sức khỏe 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

VII. Giao thông 115,14 117,76 107,94 99,14 117,52 

VIII. Bưu chính viễn thông 99,85 99,78 100,00 99,82 99,79 

IX. Giáo dục  101,48 100,80 100,02 100,00 100,85 

24. Dịch vụ giáo dục 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

X. Văn hóa, giải trí và du lịch  100,31 101,03 100,53 100,04 100,54 

XI. Hàng hóa và dịch vụ khác 106,72 101,94 101,44 100,24 101,80 

Vàng 99,99%, kiểu nhẫn tròn 1 – 2 chỉ 133,94 106,19 106,52 100,33 102,04 

Đôla Mỹ, loại tờ 50 – 100 USD 99,06 99,37 100,21 100,18 99,02 



 

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 

8.500 đồng/kg; gạo tẻ thường bình quân ở mức 13.000 đồng/kg; gạo Tài nguyên 

bình quân ở mức 16.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 đồng/kg; gạo ST 24 

22.000 đồng/kg.  

2). Hàng nông sản thực phẩm: 

Giá heo hơi trong tháng ổn định so với tháng trước, bình quân ở 

mức 57.000 đồng/kg; Thịt nạc thăn bình quân ở mức 95.000 đồng/kg (- 

5.000 đồng/kg so với tháng trước); Thịt bò thăn ổn định bình quân ở mức 

320.000 đồng/kg; thịt bò bắp 280.000 đồng/kg.  

Giá gà xô trong tháng ổn định so với tháng trước, bình quân ở mức 

100.000 đồng/kg;  Cá lóc đồng loại I bình quân dao động ở mức 160.000 

đồng/kg. 

Giá đường tinh luyện RE Coop ổn định so với tháng trước bình quân ở 

mức 23.000 đồng/kg;  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 ổn định so với tháng trước.  Cụ thể: 

cải xanh 20.000 đồng/kg; Bí đao 15.000 đồng/kg; Cà chua 15.000 đồng/kg;  rau 

xà lách, rau thơm, cà rốt, khoai tây, bắp cải, khổ qua... luôn biến động tăng 

(giảm) và tùy vào lượng cung cấp và sức mua hàng ngày của người tiêu dùng. 

3). Hàng tư liệu sản xuất: 

Giá bán lẻ vật tư nông nghiệp trong tháng tăng (giảm) hoặc ổn định so với 

tháng trước, bình quân ở mức: Phân Urê (Đạm Cà Mau) 19.800 đồng/kg (+ 8.200 

đồng/kg); phân NPK (20.20.15 Bình Điền) 23.000 đồng/kg (+ 8.400 đồng/kg); thuốc 

trừ sâu Pymethrozin 39.000 đồng/gói /20g (+ 3.000 đồng gói /20g); thuốc trừ bệnh 

Metalaxy 85.000 đồng/100gram/gói; Trycyclazole 95.000 đồng/100gram/gói 

(+ 12.000 đồng/100gram/gói). 

Vật liệu xây dựng trong tháng nhìn chung đa số các mặt hàng đều ổn 

định hoặc tăng (giảm) so với tháng trước: Xi măng Holcim PCB40 88.000 

đồng/bao; Sắt Ø 6 liên doanh 21.800 đồng/kg (+ 1.900 đồng/kg so với tháng 

trước); cát xây 440.000 đồng/m3 (+ 90.000 đồng/ m3 so với tháng trước). 

Giá Gas Petrolimex trong tháng 4 năm 2022  tăng 14.000 đồng/bình/12kg so 

với tháng trước, bình quân bán ra ở mức 506.000 đồng/bình/12kg. 

Trong tháng 4 năm 2022 Liên Bộ Công thương –Tài chính 03 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        27.990 đồng/lít; 



- Xăng E5 RON 92   27.130 đồng/lít; 

- Dầu hỏa                  23.820 đồng/lít; 

- Dầu Điêzen 0,05S  25.350 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 5.540.000 đồng/chỉ (- 35.000 đồng/chỉ so với tháng 

trước). 

Tỷ giá đô la Mỹ tại Ngân hàng thương mại trong tháng tăng so với tháng 

trước. Giá đô la Mỹ bình quân bán ra ở mức 23.095 đồng/USD (+110 

đồng/USD). 

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

Trong tháng 4 năm 2022 đã thực hiện được một số việc chủ yếu sau: 

1. Lĩnh vực Quản lý giá: 

* Bộ Tài chính: Đóng góp 02 dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính  và 01 dự thảo Nghị định của Chính phủ; Báo cáo tình hình giá cả thị 

trường tự do và công tác Quản lý giá & Công sản quý 1 năm 2022. 

* Công văn gửi các ngành: Phổ biến các Nghị định của Chính phủ và 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính; góp ý kế hoạch của Ban chỉ đạo 389 về 

việc thực hiện chuyên mục tuyên truyền về phòng chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Tham gia định giá tài sản do Tòa án tổ chức: 03 cuộc; do Cục thi hành 

án tỉnh tổ chức: 01 cuộc và tổ chức định giá tài sản trong tố tụng hình sự 01 vụ. 

2. Lĩnh vực Quản lý công sản: 

* Trình UBND tỉnh: Thanh lý tài sản là cầu khóm 30/4 thị xã Duyên Hải; 

thanh lý tài sản công (tài sản trên đất Trạm Y tế Phường 4 và Trung tâm Dân 

số KHHGĐ thành phố cũ thuộc Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh); Về nội 

dung kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh liên quan đến việc ban 

hành quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Trà Vinh; Về việc thanh lý tài sản công (tài sản trên đất Khu II - Đại học 

Trà Vinh); thanh lý tài sản công (tài sản trên đất) của Sở Nội vụ; việc mua xe ô 

tô phục vụ công tác chung; thanh lý tài sản công (tài sản trên đất Khu nhà làm 

việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh); tiếp nhận trụ sở làm việc cũ 

của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi; Về việc chủ 

trương phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị 

chuyên dùng theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

* Công văn gửi các ngành: Phối hợp xử lý tài sản đề nghị điều chuyển 

tài sản của Sở Nội vụ; Về việc giao tài sản (máy móc thiết bị) cho Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trà Vinh quản lý, sử dụng; thực hiện nghiêm nội 

dung kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 



quản lý tài sản công; phối hợp đánh giá tình hình quản lý, vận hành xe ô tô công 

theo phương thức tập trung ; Ý kiến 05 phương án xử lý tài sản là tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.  

3. Lĩnh vực tài chính về đất đai: 

* Trình UBND tỉnh: Kết quả định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Quảng trường huyện Cầu Ngang. 

* Công văn gửi các ngành: Tham gia ý kiến đóng góp dự thảo kế hoạch 

của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/Tw ngày 

10/02/2022 của Bộ Chính trị về việc định hướng chiến lược địa chất, khoáng 

sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030 và tầm nhìn đế năm 2045; phúc 

đáp đề nghị cung cấp thông tin cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng 

đất; thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa Công ty Cổ phần điện gió 

Trà Vinh 1 (hạng mục Trạm biến áp và móng trụ); phối hợp báo cáo tình hình 

thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU về việc tăng cường sự chỉ đạo của Đảng trong 

công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh. 

III/- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022: 

- Thẩm định các giá dịch vụ do nhà nước định giá. 

- Tham gia Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể để thẩm định phương án 

giá đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất (đối với dự án từ 20 tỷ đồng trở lên) 

và bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Trình UBND tỉnh: Ban hành Quyết định quy định tỷ lệ phần trăm (%) để 

tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất để xây dựng công 

trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh; Quyết định về việc ban hành quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với 

nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- 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  

 

           

  

 

                     Huỳnh Bích Như 
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