
 1 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 1933 /STC-GCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 5 năm 2021 

 

BÁO CÁO 
Tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lý 

Giá & CS tháng 5; Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2021. 
 

I. TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG THÁNG 03/2021: 

1. Đánh giá chung: 

Trong tháng 5 năm 2021, chỉ số CPI chung tăng 0,04% so với tháng trước, 

tăng 2,65% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Tĩnh, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch 

vụ chính có 07 nhóm hàng hóa chỉ số giá tăng: Nhóm Giao thông; Nhóm Nhà ở, 

điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; Nhóm Đồ uống và thuốc lá; Nhóm May 

mặc, mũ nón, giày dép; Nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình; Nhóm Văn hóa, giải 

trí và du lịch; Nhóm Hàng hoá và dịch vụ khác. Có 01 nhóm hàng hóa có chỉ số 

giảm: Nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Có 03 nhóm hàng hóa có chỉ số giá 

không thay đổi gồm: Nhóm Thuốc và dịch vụ y tế; Nhóm Giáo dục; Nhóm Bưu 

chính viễn thông. 

II. DIỄN BIẾN MỘT SỐ NHÓM HÀNG CHÍNH: 

1. Lương thực, thực phẩm: 

a) Lương thực: 

Chỉ số giá lương thực giảm 0,77% so với tháng trước, so với cùng tháng 

năm trước tăng 0,76%. Giá các loại gạo trong tháng giảm nhẹ so tháng trước. 

Hiện tại đang là thời điểm thu hoạch lúa vụ Đông Xuân nên nguồn cung lúa gạo 

tăng cao, tác động dẫn tới giá cả giảm. 

b) Thực phẩm: 

Nhóm hàng thực phẩm chỉ số giá chung giảm 0,46% so với tháng trước, so 

với cùng tháng năm trước giảm 3,02%. Trong đó thịt gia súc giảm 3,68%, thịt gia 

cầm tăng 1,61%, thủy hải sản tươi sống tăng 0,34% so với tháng trước. Tình hình 

dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát khiến nhu cầu 

tiêu dùng thịt gia súc vẫn ở mức thấp, người dân chuyển sang thịt gia cầm, thủy 

sản thay thế. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ cuối tháng 

4, người dân hạn chế du lịch và sử dụng dịch vụ ăn uống ngoài gia đình, khiến 

giá cả nhóm thủy sản tăng không cao. Thời tiết nắng nóng là yếu tố khiến giá cả 

nhóm rau củ quả tăng thêm 3,83% so tháng trước, nhất là rau củ vụ Đông Xuân 

do tính chất mùa vụ, nguồn cung từ nguồn sản xuất trên địa bàn tỉnh hạn chế, 

các tiểu thương phải tìm kiếm nguồn hàng từ các địa phương khác nên giá tăng. 

2. Nhóm Giao thông: 

Chỉ số giá tiêu dùng nhóm Giao thông tăng 0,48% so tháng trước, so cùng 

tháng năm trước tăng 16,7%. Tại kỳ điều chỉnh ngày 12/5/2021 vừa qua, giá xăng 
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dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng 

dầu đã có tới 6 lần được điều chỉnh tăng, 1 lần giữ nguyên và chỉ 1 lần giảm giá. 

Cộng dồn thì giá xăng E5 đã tăng thêm 2.478 đồng/lít, xăng A95 III đã tăng thêm 

2.601 đồng/lít. Mặc dù vậy, giá cước vận tải hành khách vẫn đang ổn định. 

3. Nhóm May mặc, mũ nón, giầy dép: 

Chỉ số giá tiêu dùng nhóm May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,23% so với 

tháng trước, so với cùng tháng năm trước tăng 3,96%. Yếu tố mùa vụ là nguyên 

nhân chính ảnh hưởng đến các mặt hàng nhóm may mặc. Nhu cầu các loại trang 

phục chống nắng, trang phục mùa hè đang có xu hướng tăng hơn so tháng trước 

đã làm cho giá cả tăng lên. 

4. Vàng và ngoại tệ: 

Chỉ số giá vàng tăng 1,63% so với tháng trước, tăng 11,96% so với cùng 

tháng năm trước; Chỉ số giá đô la Mỹ giảm 1,56% so với tháng trước, giảm 

0,04% so với cùng tháng năm trước. Thị trường giá vàng 9999 trong tháng có 

tăng nhẹ so tháng trước, nhìn chung diễn biến tăng, giảm giá vàng trong tháng 

với biên độ ổn định hơn. Chênh lệch giữa mức giá cao nhất và thấp nhất trong 

tháng chỉ 80.000 đồng/chỉ (Thấp nhất 5.240 nghìn đồng, cao nhất 5.320 nghìn 

đồng/chỉ).  

Giá đô la mỹ tại thời điểm ngày 21/5/2021 là 23.250 đồng/USD. 

5. Dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6/2021. 

Chỉ số giá bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 6/2021 dự kiến sẽ tăng cao hơn 

so tháng 5/2021. Giá điện, nước sinh hoạt dự kiến tăng mạnh khi thời tiết dự báo 

nắng nóng kéo dài trong thời gian tới, kéo theo nhu cầu tiêu dùng tăng. Dịch 

bệnh trên đàn gia súc đang dần ổn định, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thịt lợn, 

bò đang tăng trở lại kéo theo giá thực phẩm có thể tăng. Cùng với đó, nhu cầu 

đối với các mặt hàng điện lạnh, dịch vụ bảo dưỡng thiết bị điện lạnh, hàng may 

mặc, đồ uống, dịch vụ tiêu dùng dự kiến còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. 

 II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO GIÁ – CÔNG SẢN THÁNG 5/2021: 

1. Triển khai công tác quản lý về giá theo Luật Giá; Thường xuyên theo dõi 

diễn biến giá cả thị trường, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh, Cục Quản lý Giá – 

Bộ Tài chính theo quy định. 

2. Tham mưu phương án đánh giá, xác định giá trị tài sản khu đất thu hồi 

trên địa bàn tỉnh (Dự án Hoong-lin, Trung Đô). 

3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 172/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh. 

4. Tham gia các Hội đồng Thẩm định giá nhà nước. 

5. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quyết định số 44/2017QĐ-UBND 

ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh. 

6. Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 

114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh. 
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7. Thực hiện việc sắp xếp, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-

CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan của Bộ 

Tài chính. 

8. Triển khai xây dựng, thẩm định các phương án sửa đổi, bổ sung phí, lệ 

phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

9. Phối hợp các phòng tham mưu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 

theo đề nghị của các sở, ban, ngành, đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì thực 

hiện (Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh). 

10. Thẩm định giá đất cụ thể của các Dự án trên địa bàn tỉnh. 

11. Tăng cường công tác quản lý tài sản trong các đơn vị HCSN. Thẩm 

định kế hoạch mua sắm trang thiết bị; thẩm định việc mua sắm, sửa chữa, thanh 

lý tài sản đúng quy trình tiêu chuẩn chế độ nhà nước trên tinh thần tiết kiệm 

chống lãng phí thực hiện theo đúng quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản 

Nhà nước. 

12. Phối hợp, tham gia  với các Sở, ngành, địa phương xử lý một số nội 

dung công việc liên quan đến bồi thường, GPMB trên địa bàn tỉnh (Chính sách 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…). 

13. Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. 

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ – CÔNG SẢN THÁNG 

6/2021: 

1. Triển khai công tác quản lý về giá theo Luật Giá; Thường xuyên theo dõi 

diễn biến giá cả thị trường để báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh, Cục Quản lý Giá 

– Bộ Tài chính theo quy định. 

2. Triển khai xây dựng, thẩm định các phương án sửa đổi, bổ sung phí, lệ 

phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 172/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh. 

4. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quyết định số 44/2017QĐ-UBND 

ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh. 

5. Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 

114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh. 

6. Rà soát, đề xuất cơ sở dữ liệu về giá của tỉnh kết nối dữ liệu quốc gia về 

giá. 

7. Tham gia các Hội đồng Thẩm định giá nhà nước. 

8. Tham mưu phương án đánh giá, xác định giá trị tài sản khu đất thu hồi 

trên địa bàn tỉnh (Dự án Hoong-lin, Trung Đô) 

9. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, xử lý nhà đất theo Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn 

liên quan của Bộ Tài chính. 

10. Tăng cường công tác quản lý tài sản trong các đơn vị HCSN. Thẩm 

định kế hoạch mua sắm trang thiết bị; thẩm định việc mua sắm, sửa chữa, thanh 
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lý tài sản đúng quy trình tiêu chuẩn chế độ nhà nước trên tinh thần tiết kiệm 

chống lãng phí thực hiện theo đúng quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản 

Nhà nước. 

11. Phối hợp, tham gia  với các Sở, ngành, địa phương xử lý một số nội 

dung công việc liên quan đến bồi thường, GPMB trên địa bàn tỉnh (Chính sách 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…). 

12. Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. 

Trên đây là báo cáo tình hình giá cả thị trường,đánh giá công tác quản lý 

giá - công sản tháng 5/2021;Kế hoạch công tác tháng 6/2021. Sở Tài chính Hà 

Tĩnh xin báo cáo để Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh được biết./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Cục Quản lý Giá;  
- UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- Đ/c GĐ, PGĐ phụ trách;  

- Lưu: VT, GCS.                                                                                   
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