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UBND TỈNH HÀ TĨNH   
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Số: 2874/STC-GCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

           Hà Tĩnh, ngày 31tháng 7 năm 2019 

BÁO CÁO 

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

Giá&CS tháng 7; Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2019. 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG: 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2019 tăng 0,43%) so với tháng 

trước, tăng 1,54% so với cùng tháng năm trước và tăng 0,96% so với tháng 12 

năm trước. 

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính: 

- Có 09 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng, gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn 

uống; May mặc, mũ nón, giày dép; Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây 

dựng; Thiết bị và đồ dùng gia đình; Giáo dục; Giao thông; Bưu chính viễn thông; 

Văn hoá, giải trí và du lịch; Hàng hóa và dịch vụ khác  

- Có 02 nhóm hàng hóa có chỉ số ổn định so với tháng trước gồm: Thuốc 

và dịch vụ y tế và Đồ uống và thuốc lá 

II. DIỄN BIẾN MỘT SỐ NHÓM  HÀNG CHÍNH: 

1. Nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống: 

Chỉ số nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,58% so với tháng trước, so 

với cùng tháng năm trước giảm 0,54%, giảm 2,27% so với tháng 12 năm trước.  

Nhóm lương thực tăng 0,90% so tháng trước. Giá thóc bắt đầu tăng giá từ 

cuối tháng trước đã ảnh hưởng đến giá gạo thành phẩm tăng lên, mức tăng khoảng 

500 đồng/kg. Gạo tẻ thường hiện ở mức 10.500 – 11.000 đồng/kg. 

Từ cuối tháng, giá thịt lợn cũng bắt đầu phục hồi trở lại, mức tăng phổ biến 

khoảng 5.000 đồng/kg. Việc kiểm soát bệnh dịch tả châu Phi được kiểm soát chặt 

chẽ. Lợn bệnh được khoanh vùng tiêu huỷ ngay khi được phát hiện, không có dấu 

hiệu thịt lợn dịch được tuồn ra bày bán trên trường. Người dân cũng hiểu biết về 

việc dịch không lây sang người và cơ bản quay lại sử dụng các mặt hàng thịt lợn. 

Tuy nhiên tính bình quân cả tháng, giá thịt lợn vẫn giảm 0,03% so tháng trước. 

Việc thịt lợn thời điểm đầu và giữa tháng suy giảm nhu cầu sử dụng đã tác 

động khiến một số mặt hàng thực phẩm thay thế khác tăng lượng tiêu thụ cũng 

như giá cả. Trong đó: thịt bò tăng 1,76%, gia cầm tăng 0,07%, thuỷ hải sản tươi 

sống tăng 0,41%, thuỷ hải sản chế biến tăng 0,13% so với tháng trước. Giá thuỷ 

hải sản tương sống tăng một phần còn do tình hình nắng hạn khiến mực nước 

các ao hồ, sông ngòi giảm sâu, ảnh hưởng đến sản lượng nuôi trồng và đánh bắt. 

Thời tiết nắng hạn cũng ảnh hưởng đến tình hình canh tác, sản xuất, vận 

chuyển và bảo quản rau củ quả các loại, khiến chỉ số giá nhóm này tăng 1,22% so 

tháng trước. 
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2. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD: 

Chỉ số nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,42% 

so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước tăng 4,11%, tăng 5,20% so với 

tháng 12 năm trước. 

Giá điện và nước sinh hoạt tiếp tục tăng cao trong tháng, đặc biệt là giá 

điện với biểu giá luỹ kế mới. Thời tiết nắng nóng cũng khiến việc sử dụng điện 

vào các thiết bị làm mát tăng mạnh. Giá điện sinh hoạt bình quân tháng 7/2019 

tăng thêm 5,73% so với tháng trước, tăng 10,74% so với cùng kỳ năm trước; Giá 

nước sinh hoạt bình quân tăng 1,31% so với tháng trước, tăng 16,42% so với cùng 

kỳ năm trước. 

 3. Nhóm Giao thông: 

Chỉ số nhóm Giao thông  tăng 0,03% so với tháng trước, so với cùng tháng 

năm trước giảm 0,99%, tăng 3,22% so với tháng 12 năm trước. 

Qua hai kỳ điều chỉnh giá vào các ngày 02 và 17/7/2019, giá xăng dầu tăng 

trở lại, mức tăng đạt 0,01% so tháng trước. Giá xăng A95 bình quân tăng 0,27%, 

E5 tăng 0,54$ và dầu Diesel giảm 0,8%. 

 4. Nhóm May mặc, mũ nón,  giầy dép: 

Chỉ số nhóm May mặc, mũ nón,  giầy dép tăng 0,32% so với tháng trước, 

so với cùng tháng năm trước tăng 7,74%, tăng 4,34% so với tháng 12 năm trước. 

Giáo dục tăng 0,13% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước tăng 

1,20%, tăng 0,74% so với tháng 12 năm trước. 

Từ trong tháng 7, các phụ huynh, học sinh và các trường phổ thông trên địa 

bàn tỉnh bắt đầu mua sắm văn phòng phẩm, sách vở và đồng phục, quần áo phục 

vụ năm học mới. Nhu cầu học hè trong tháng cũng cao, ảnh hưởng đến nhu cầu sử 

dụng văn phòng phẩm, đồ dùng học tập. 

5. Nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình: 

Chỉ số nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11% so với tháng trước, 

so với cùng tháng năm trước tăng 2,77%, tăng 1,44% so với tháng 12 năm trước  

Trong tháng, giá các thiết bị tin học, máy vi tính và máy in tăng giá. 

Nguyên nhân chủ yếu do thành phần chip nhớ bao gồm ổ cứng và usb bắt đầu 

được các hãng phân phối điều chỉnh tăng nhẹ giá bán lẻ do sự cố sản xuất tại nước 

ngoài. Nhu cầu mua sắm các mặt hàng này cũng tăng, chủ yếu là đối tượng sinh 

viên, học sinh chuẩn bị năm học mới. 

6. Nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch: 

Chỉ số nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,57% so với tháng trước, so 

với cùng tháng năm trước tăng 2,14%, tăng 5,43% so với tháng 12 năm trước  

Ảnh hưởng tính chất thời vụ, nhu cầu tháng du lịch tăng, trong tháng giá 

phòng nghỉ tiếp tục tăng thêm. Các điểm du lịch biển thu hút lượng lớn du khách 

trong và ngoài tỉnh. Các cơ sở phục vụ lưu trú và ăn uống thường xuyên có hiện 

tượng cháy phòng, kín chỗ vào dịp cuối tuần. 

 7. Chỉ số giá vàng và giá đô la Mỹ: 
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Chỉ số giá vàng tăng 3,76% so với tháng trước, tăng 9,98% so với cùng 

tháng năm trước. 

Giá vàng từ cuối tháng 6 bắt đầu tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong vài 

năm gần đây khi có thời điểm giá vàng vượt mốc 40 triệu đồng/lượng. Nguyên 

nhân do tình hình thế giới giá USD được Mỹ điều chỉnh chính sách, khiến đồng 

USD yếu hơn. Nhà đầu tư thế giới kỳ vọng và chuyển hướng sang dự trữ vàng, 

tác động đến thị trường vàng trong nước biến động. Giá vàng của tỉnh tại ngày 

21/7/2019 khu vực Thành thị ở mức 4.000.000 đ/chỉ. Khu vực nông thôn giá 

3.946.000 đ/chỉ. 

Chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,63% so với tháng trước, tăng 0,29% so với 

cùng tháng năm trước.  

Giá USD bình quân trên thị trường Hà Tĩnh (ngày 21/7/2019 mức 

2.321.932 đ/100USD). 

8. Dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8/2019: 

Chỉ số giá bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 8/2018 dự kiến tiếp tục tăng. 

Giá thịt lợn đang tăng trở lại và dự tiếp tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá đồ 

dùng học tập, văn phòng phẩm, hàng may mặc tăng trong thời điểm cận kề năm 

học mới. Trong khi thói quen hạn chế mua sắm tài sản lớn trong tháng 7 âm lịch 

có thể khiến nhu cầu và giá cả nhóm đồ dùng gia đình, phương tiện đi lại. 

III. KẾT QUẢ QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIÁ & CÔNG 

SẢN THÁNG 7/2019:  

1. 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. 

3. Hoàn thiện, gửi Sở Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 

152/2017/NĐ-CP và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-TTg. 

4. Triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp xử lý ô tô theo Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng xe ô tô. 

5. Định giá tài sản dự án bò Bình Hà; Thanh lý cầu Thọ Tường - Đức Thọ. 

6. 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. 

7. 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. 
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8. 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…). 

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

IV. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIÁ – CS THÁNG 7/2019: 

1. Tiếp tục công tác theo dõi diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh để 

báo cáo cho UBND tỉnh, Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính theo quy định.  

2. Hoàn thiện Dự thảo Quyết định quy định mức sử dụng diện tích chuyên 

dùng theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP và tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-

TTg sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

3. Tiếp tục việc rà soát, sắp xếp xử lý ô tô theo Nghị định số 04/2019/NĐ-

CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô 

tô. 

4. Thực hiện chức năng về quản lý nhà nước về giá trên địa bàn như thẩm 

định phương án giá, định giá, hiệp thương giá, tiếp nhận việc kê khai, đăng ký 

giá của các đơn vị trên địa bàn, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quản 

lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh. 

5. 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; Triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức mua sắm tập 

trung. 

6. Thực hiện việc sắp xếp nhà, đất, tài sản công trên địa bàn toàn tỉnh 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. 

7. Định giá tài sản dự án bò Bình Hà. 

8. Thẩm định giá đất cụ thể của các Dự án (nếu có). 

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

trên địa bàn tỉnh. 

10. Hoàn thiện hồ sơ phương án về Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình phương 

án về phí, lệ phí tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh 

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

Giá & công sản tháng 7/2018; Kế hoạch công tác tháng 8/2019. Sở Tài chính Hà 

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

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý Giá-BTC; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- GĐ, PGĐ phụ trách; 

- Lưu: VT, GCS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

(Đã ký) 

 

Trần Đình Sỹ  
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