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BÁO CÁO 
Tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết; Các biện pháp, chương trình 

bình ổn giá trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 

tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021. Sở Tài chính Hà Tĩnh báo cáo tình hình giá cả thị trường trước, 

trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 như sau: 

I. Tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021: 

Nhìn chung, tình hình giá cả thị trường cung, cầu hàng hóa Tết Nguyên đán 

Tân Sửu năm nay không nhộn nhịp, tấp nập bằng các năm trước. Nguồn cung 

hàng hóa dồi dào, tuy nhiên nhu cầu về hàng hóa giảm so với năm ngoái bởi tâm 

lý lo ngại của người dân trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và 

năm nay nhu cầu có khả năng thanh toán của người dân thấp hơn, do việc làm 

ảnh hưởng bởi Covid. Thị trường giá cả hàng hoá ổn định, không có tăng giá đột 

biến, cũng như tình trạng găm hàng hóa được cơ quan quản lý tăng cường kiểm 

tra, giám sát, chống gian lận thương mại, hàng giả, kiểm soát chặt chẽ. 

Thị trường hàng hóa bảo đảm nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của 

nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, các siêu thị lớn, doanh nghiệp trên địa bàn 

Hà Tĩnh đã có sự chuẩn bị chu đáo về nguồn hàng cũng như đưa ra nhiều 

chương trình kích cầu, bình ổn giá… Bên cạnh đó, các ngành chức năng đã tăng 

cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, quản lý 

thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại; đảm bảo nhu cầu hàng 

hóa, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, các dịch vụ công thông suốt để 

phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh 

nghiệp. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán, giá một số mặt hàng thiết yếu tăng nhẹ, 

đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, có nhu cầu tiêu dùng cao như thịt 

lợn, thịt bò, các loại quả và một số mặt hàng rau củ trong tỉnh không sản xuất 

được.  

Từ sáng ngày 13/02/2019 (tức ngày mùng 2 Tết), tại một số chợ nông thôn, 

các quầy hàng lương thực, thực phẩm tươi sống tại Chợ thành phố Hà Tĩnh và 

một số phường, xã, thị trấn đã bày bán nhiều mặt hàng thiết yếu, lương thực, 

thực phẩm, rau củ quả, hoa quả để phục vụ nhân dân; Từ ngày mùng 04 Tết, các 

trung tâm thương mại, siêu thị đã mở cửa phục vụ nhu cầu mua sắm của người 

dân.  



Đến ngày 16/2/2021 (mùng 05 Tết), giá cả một số mặt hàng thực phẩm tươi 

sống như sau: Thịt bò giá 240.000-300.000 đồng/kg (giảm 20.000-50.000 

đồng/kg so với trước Tết); thịt lợn thành phẩm giá bán không có biến động nhiều, 

từ 150.000-160.000 đồng/kg; giá gà ta chưa làm từ 140.000-150.000 đồng/kg (giá 

ổn định so với trước Tết và so với năm trước); tôm giá từ 200.000-300.000 

đồng/kg tuỳ loại; các loại rau củ duy trì ở mức ổn định từ 10-20.000 đồng/kg tùy 

loại; mặt hàng hoa quả: cam bù giá 60.000-70.000 đồng/kg (tăng 10.000-15.000 

đồng/kg so với trước Tết); bưởi loại 1: 70.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng so với 

trước Tết và tăng 15.000 đồng so với ngày thường 

Các đơn vị cung cấp điện, nước, bưu chính, viễn thông, vận tải... đã xây 

dựng phương án đảm bảo cung cấp dịch vụ thường xuyên, liên tục, kịp thời, ổn 

định, an toàn phục vụ trước, trong và sau Tết cho Nhân dân, doanh nghiệp và 

đảm bảo quốc phòng - an ninh 

II. Các biện pháp, chương trình bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán:  

1. Công tác báo cáo giá cả thị trường: 

Thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, đặc biệt đối 

với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết 

trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trước tết, trong và sau tết 

theo quy định (đã có Báo cáo số 485/STC-GCS ngày 05/02/2021 của Sở Tài 

chính) 

2. Công tác triển khai chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị 

trường, giá cả: 

Thực hiện Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, 

bình ổn thị trường cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hỗ trợ 04 

doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 

với 06 nhóm mặt hàng và 05 điểm bán hàng bình ổn. Nhìn chung, nguồn cung 

các mặt hàng dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân dịp Tết. Một số 

doanh nghiệp đã tổ chức các chuyến đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng 

xa để cung ứng sớm và đầy đủ cho người dân với giá cả hợp lý, hàng hóa đảm 

bảo nguồn gốc, chất lượng; đồng thời, tiếp tục duy trì, thực hiện phương án đảm 

bảo nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19. Tổng giá trị hàng hóa 

dự trữ phục vụ Tết trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.200 tỷ đồng, tương đương so với 

cùng kỳ năm 2020. Năm nay, nhu cầu về hàng hóa giảm so với năm ngoái bởi 

tâm lý lo ngại của người dân trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19. 

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương tích cực thực hiện công tác bình 

ổn thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, chống gian lận trong 

kinh doanh thương mại, xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh kinh doanh hàng 

hóa không rõ nguồn gốc, các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc niêm 

yết giá, đảm bảo cho người tiêu dùng an tâm thực hiện mua sắm, các chương 

trình khuyến mại, giảm giá cũng được các doanh nghiệp, địa phương thực hiện 

nên giá cả nhiều hàng hóa ổn định, đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường hàng 

hóa. 



III. Giá một số mặt hàng chủ yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021: 

(Chi tiết phụ lục kèm theo) 

Trên đây là báo cáo về tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021; Các chương trình, biện pháp bình ổn giá trên địa bàn 

Hà Tĩnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính (B/c);                KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (B/c);                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ban chỉ đạo 389; 

- Cục Thống kê; 

- Sở Công thương; 

- Cục Quản lý thị trường;  

- Lưu: VT, GCS. 
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