
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ TÀI CHÍNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:        /BC-STC                      Bình Định, ngày        tháng 7 năm 2022 

BÁO CÁO 

  Tình hình giá cả thị trường Quý II năm 2022 

 

Thực hiện Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ báo cáo giá thị trường; 

Qua theo dõi tình hình giá cả thị trường, Sở Tài chính Bình Định kính báo 

cáo Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính và UBND tỉnh Bình Định về tổng quan tình 

hình thị trường, giá cả của các mặt hàng theo danh mục yêu cầu của Bộ Tài chính 

trong Quý II/2022; tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá của địa 

phương đã triển khai trong Quý II/2022 và dự báo diễn biến mặt bằng giá thị 

trường trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2022 cụ thể như sau: 

I. Tổng quan về tình hình thị trường, giá cả Quý II năm 2022 

 1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2022 và bình quân 6 tháng đầu 

năm 2022 của tỉnh Bình Định  

  Theo công bố của Cục Thống kê Bình Định, chỉ số giá CPI hàng h a và dịch 

vụ tiêu d ng 6 tháng đầu n m 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định t ng 2,82  so với 

c ng k , bảo đảm m c t ng chỉ số giá hàng h a và dịch vụ tiêu d ng dưới 4  theo 

chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với Tỉnh đề ra. Đạt 

được kết quả trên là nhờ chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND, Tỉnh ủy chỉ đạo và điều hành giá 

quyết liệt, sâu sát. Chỉ số giá tiêu d ng (CPI)  trong tầm kiểm soát đã g p phần ổn 

định và t ng trưởng kinh tế, tác động tích cực đến đầu tư và sản xuất, kinh doanh. 

 Chỉ số giá tiêu d ng (CPI) của tỉnh Bình Định tháng 6/2022 t ng 0,47  so 

tháng trước; t ng 3,64  so với c ng k  n m trước; t ng 2,43  so với tháng 12 

n m trước; bình quân 6 tháng đầu n m 2022 t ng 2,82  so với c ng k ; cụ thể: 

 Chỉ số tiêu d ng (CPI) tháng 6/2022 so với tháng trước: Trong 11 nhóm 

hàng h a và dịch vụ tiêu d ng chính của tháng 6/2022,  có 6 nhóm Hàng hóa và 

dịch vụ tiêu d ng chính t ng, cụ thể: T ng mạnh nhất là nhóm Giao thông t ng 

3,43 ; kế tiếp là nh m Hàng  n và dịch vụ  n uống t ng 0,42 ; nh m Đồ uống và 

thuốc lá t ng 0,33 ; nh m Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD t ng 0,31 ; 

nhóm Thiết bị và đồ d ng gia đình và nh m Hàng h a và dịch vụ khác c ng t ng 

0,02 . Ngược lại, nh m May mặc, mũ n n, giày dép giảm 0,06%. Riêng các nhóm 

Thuốc và dịch vụ y tế; nhóm Bưu chính viễn thông; nhóm Giáo dục; nhóm V n 

h a, giải trí và du lịch c  chỉ số giá ổn định so với tháng trước. Diễn biến chỉ số 

giá tiêu d ng và hàng h a tháng 6/2022 so với tháng 5/2022: Nhóm Giao thông 

t ng 3,43 , bởi nhóm Nhiên liệu t ng 7,39 ; nh m Phương tiện đi lại t ng 0,5  

và nhóm Dịch vụ giao thông công cộng t ng 7,26 . Nh m Hàng  n uống và dịch 

vụ  n uống t ng 0,42  do giá lương thực t ng 0,32 , nhóm Thực phẩm t ng 
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0,62 . Ảnh hưởng chủ yếu từ giá x ng dầu t ng và nhu cầu tiêu d ng t ng kéo 

theo giá thịt lợn t ng 0,2  vì nhu cầu tiêu d ng thay thế cho thịt gia cầm t ng 

cao; giá thịt gia cầm t ng 1,69 , tr ng các loại t ng 0,91 ; nhóm Thủy sản tươi 

sống t ng 1,31 . Thời tiết nắng n ng, nguồn cung cấp rau, quả sản xuất trong tỉnh 

và nhập từ ngoài tỉnh đều giảm, nhu cầu tiêu d ng lại t ng cao, làm cho giá rau 

tươi, khô và chế biến t ng 1,3 ; trong đ : su hào t ng 1,91 ; khoai tây t ng 

1,28 ; đỗ quả tươi t ng 7,66 ; rau tươi khác t ng 0,43 ; rau gia vị tươi, khô các 

loại t ng 3,63 . Các mặt hàng quả tươi và chế biến đều t ng 0,57 ; t ng cao nhất 

là các loại quả c  múi t ng 1,01 ; táo t ng 0,66 ; quả tươi khác (dưa hấu, thanh 

long, nho nhãn…) t ng 1,33 . Ngược lại, xoài giảm 0,95  vì đang vào m a thu 

hoạch, nguồn cung  ng hàng h a t ng nên giá giảm. Nhóm Thực phẩm t ng kéo 

theo dịch vụ  n uống t ng 0,06 ; trong đ , nh m Hàng  n ngoài gia đình t ng 

0,05 ; uống ngoài gia đình t ng 0,13 ; đồ  n nhanh mang đi t ng 0,09 . Nhóm 

Đồ uống và thuốc lá t ng 0,33  so với tháng trước, chủ yếu nhóm Đồ uống không 

cồn t ng 1,43 ; nh m Rượu bia t ng 0,25 , điều này là do ảnh hưởng của sự điều 

chỉnh t ng giá x ng dầu, giá vận chuyển t ng cao. Nhóm Nhà ở, điện nước, chất 

đốt và VLXD t ng 0,31 ; nhóm Vật liệu bảo dưỡng nhà ở t ng 1 ; c ng với đ , 

vào thời tiết nắng n ng nên nhu cầu tiêu d ng cho sinh hoạt điện nước t ng 3,57 . 

 Chỉ số tiêu d ng (CPI) tháng 6 n m 2022 so với tháng trước t ng chủ yếu là 

do Liên Bộ Công Thương và Tài chính điều chỉnh giá x ng dầu vào ngày 

21/6/2022 với m c t ng bình quân: x ng A95 t ng 2.651 đồng/lít, x ng E5 t ng 

2.258 đồng/lít; dầu diezen t ng 2.247 đồng/lít; dầu hỏa t ng 2.566 đồng/lít. Đây là 

đợt t ng x ng dầu th  12, ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số giá nh m giao thông t ng 

3,43 . Tiếp theo đ  là nhóm Hàng  n và dịch vụ  n uống t ng 0,42 ; trong đ , 

ảnh hưởng do khách du lịch đến địa phương t ng cao, làm cho nh m Lương thực 

t ng 0,32 ; nh m Thực phẩm t ng 0,62  và nh m Ăn uống ngoài gia đình t ng 

0,06%. 

 Diễn biến Chỉ số giá tiêu d ng hàng h a và dịch vụ bình quân 6 tháng 

đầu n m 2022 t ng 2,82  so với c ng k . Trong 11 nhóm hàng chính, có 9 nhóm 

c  chỉ số t ng lần lượt như sau: Nh m Giao thông t ng 16,76 ; nhóm Đồ uống và 

thuốc lá t ng 4,11 ; nhóm May mặc, mũ n n và giày dép t ng 3,46 ; nhóm Hàng 

 n uống và dịch vụ  n uống t ng 2,65 ; nhóm Nhà ở, điện nước, chất đốt và 

VLXD t ng 2,53 ; nhóm Thiết bị và đồ d ng gia đình t ng 2,1 ; nhóm V n h a, 

giải trí và du lịch t ng 1,09 ; nhóm Hàng h a và dịch vụ khác t ng 0,31 ; nhóm 

Thuốc và dịch vụ y tế t ng 0,07 . Ngược lại, nh m Giáo dục giảm 4,02  và 

nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,23 . 

 Tình hình dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bình Định cơ bản đã được kiểm 

soát, tình hình kinh tế - xã hội dần được ổn định và phát triển. Trong đ , các ngành 

t ng trưởng mạnh như: Dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, bán buôn, bán lẻ và 

dịch vụ vận tải,... Tuy nhiên, trong Quý II/2022, Liên Bộ Công Thương và Tài 

chính tiếp tục điều chỉnh t ng giá x ng dầu. Do ảnh hưởng giá x ng, dầu t ng và 

để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp chủ động t ng giá 

cước, b  đắp chi phí đầu vào nhằm duy trì hoạt động của doanh nghiệp, tổ ch c, cá 
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nhân, làm cho chỉ số chung giá cước vận tải Quý II/2022 t ng 0,85  so quý trước 

và t ng 1,14  so c ng k ; trong đ : Giá cước vận tải hành khách t ng 1,16  so 

quý trước và t ng 3,12  so c ng k ; giá cước vận tải hàng hoá t ng 1,02  so với 

quý trước và so với c ng k . Giá dịch vụ kho bãi và hỗ trợ cho vận tải Quý II/2022 

giá không thay đổi so với quý trước và c ng k  n m trước. 

 2. Tình hình giá cả thị trường hàng hóa, dịch vụ theo danh mục yêu cầu 

của Bộ Tài chính tại Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 chi tiết 

theo Phụ lục đính kèm. 

II. Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá của địa 

phương đã triển khai trong Quý II năm 2022 

 1. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giá 

của địa phương trong Quý II/2022 

 Trong Quý II/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành 01 các v n bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực giá, cụ thể: Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 

26/5/2022 của UBND tỉnh Bình Định bổ sung danh mục hàng hoá thực hiện kê 

khai giá tại Phụ lục II của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

49/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 n m 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình 

Định ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định.  

 Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành các v n bản chỉ đạo các sở, 

ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ ch c triển khai 

thực hiện t ng cường công tác điều hành giá trên địa bàn tỉnh tại V n bản số 

1969/UBND-TH ngày 14/4/2022 và V n bản số 3573/UBND-TH ngày 27/6/2022. 

 2. Công tác quản lý kê khai giá 

 Trong Quý II/2022, tại Sở Tài chính Bình Định đã tiếp nhận, giải quyết 1482 

hồ sơ kê khai giá trực tuyến m c độ 4; tại Sở Giao thông vận tải Bình Định đã tiếp 

nhận, giải quyết 20 hồ sơ kê khai điều chỉnh giá và Sở Y tế Bình Định không phát 

sinh hồ sơ kê khai lại giá.  

 3. Tình hình kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về giá trên địa bàn 

Nhằm t ng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về quản lý giá theo V n bản số 5079/BTC-QLG ngày 02/6/2022 của Bộ Tài 

chính và c n c  theo kế hoạch thanh tra kiểm tra n m 2022 đã được Giám đốc Sở 

Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 392/QĐ-STC ngày 02/12/2021, Đoàn kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật về giá đợt 1 n m 2022 được thành lập tại Quyết định 

số 143/QĐ-STC ngày 09/6/2022. Theo đ , Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 

việc chấp hành quy định của pháp luật về kê khai giá, thông báo m c giá bán, niêm 

yết giá và bán theo giá niêm yết đối với 24 doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng: 

x ng dầu; xi m ng, thép xây dựng và phân bón tại địa bàn thành phố Quy Nhơn, 02 

thị xã: An Nhơn, Hoài Nhơn và 04 huyện: Tuy Phước, Tây Sơn, Ph  Cát, Ph  Mỹ 

(theo Kế hoạch số 20/KH-STC ngày 09/6/2022 của Sở Tài chính, thời gian kiểm 

tra từ ngày 15/6/2022 đến ngày 22/6/2022). Tuy nhiên, thực tế chỉ c  19 doanh 

nghiệp được kiểm tra; còn 04 doanh nghiệp Đoàn kiểm tra không tiến hành kiểm 
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tra được vì: 01 doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh; 01 doanh nghiệp thay 

đổi địa chỉ và 03 doanh nghiệp không nhận được kế hoạch kiểm tra nên Đoàn kiểm 

tra sẽ đưa vào danh sách kiểm tra đợt tiếp theo. Kết quả kiểm tra cho thấy, 19 

doanh nghiệp được kiểm tra đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về kê khai 

giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. 

 III. Dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường trên địa bàn tỉnh trong 

tháng 7/2022 

 - Đối với thuốc chữa bệnh cho người; dịch vụ y tế; dịch vụ giáo dục, các mặt 

hàng lương thực, thực phẩm dự báo trong tháng 7/2022 ổn định.  

 - Đối với mặt hàng vật liệu xây dựng như sắt thép, xi m ng dự báo trong 

tháng 7/2022 sẽ c  những biến động, cụ thể như: 

 + Quặng sắt (nguyên vật liệu đầu vào trong sản xuất sắt thép) đã phản  ng 

tích cực trước những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế 

sau hàng loạt đợt phong tỏa tại các thành phố lớn, được áp đặt như một phần của 

chính sách Zero COVID nghiêm ngặt của nước này (một trong những nước chiếm 

lĩnh ngành tiêu thụ thép lớn nhất). Do đ , dự báo giá sắt thép trong nước tháng 

7/2022 sẽ điều chỉnh t ng sau các đợt giảm mạnh trong tháng 6/2022. 

 + Chi phí nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất xi m ng như than, 

điện, x ng dầu, thạch cao, các loại phụ gia, vỏ bao, giá cước vận chuyển và giá 

nhân công liên tục t ng giá. Do đ , dự báo giá xi m ng trong tháng 7/2022 tiếp tục 

t ng do chi phí nguyên vật liệu đầu vào và sản lượng tiêu thụ mạnh do triển khai 

xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm.  

  - Đối với vật tư nông nghiệp như th c  n ch n nuôi, phân b n dự báo trong 

tháng 7/2022 sẽ còn tiếp tục t ng vì nguyên liệu để sản xuất các mặt hàng vật tư 

nông nghiệp trong nước đều phụ thuộc chính vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. 

Do đ , khi giá nguyên liệu th c  n ch n nuôi, phân b n trên thế giới t ng (do giá 

trên thị trường, chi phí vận chuyển, xung đột vũ trang, thiên tai...) thì ngay lập t c 

giá thành th c  n ch n nuôi, phân b n buộc phải t ng theo. 

 - Thời tiết n ng lên vào m a hè khiến nhu cầu nhiên liệu, khí đốt nhiều khu 

vực trên thế giới giảm xuống, giúp giá gas thế giới hạ nhiệt. Do đ , dự báo trong 

tháng 7/2022 giá gas trong nước sẽ điều chỉnh giảm theo giá gas thế giới. 

  - Giá dầu thế giới giảm mạnh trong bối cảnh thị trường dầu thô ghi nhận 

thông tin các nước G7 đang xem xét áp đặt giá giới hạn đối với dầu xuất khẩu của 

Nga; đồng thời, giá dầu giảm mạnh còn do đồng USD vọt lên m c cao nhất 20 

n m nhờ k  vọng t ng lãi suất. Nếu không tác động đến quỹ bình ổn thì dự báo giá 

x ng dầu trong nước tháng 7/2022 sẽ giảm mạnh; trường hợp Liên Bộ Công 

Thương-Tài chính t ng trích lập hoặc giảm chi quỹ bình ổn giá x ng dầu thì giá 

mặt hàng này sẽ giảm ít hơn.   

  - Do đồng USD tiếp tục t ng và lập trường chính sách tích cực của các ngân 

hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc kiểm soát 

lạm phát bất chấp những rủi ro c  thể gây ra trong nền kinh tế, điều này đã làm suy 
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yếu s c hấp dẫn của kim loại quý nên giá vàng thế giới tiếp tục giảm. Do đ , dự 

báo trong tháng 7/2022 giá vàng trong nước sẽ giảm theo giá vàng thế giới và tỷ 

giá USD trong nước tiếp tục t ng theo tỷ giá USD thế giới. 

  Trên đây là tổng quan tình hình thị trường, giá cả của các mặt hàng theo 

danh mục yêu cầu của Bộ Tài chính trong Quý II n m 2022; tình hình thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về giá của địa phương đã triển khai trong Quý II n m 

2022 và dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường trên địa bàn tỉnh tháng 7/2022, 

Sở Tài chính Bình Định kính báo cáo Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính và UBND 

tỉnh Bình Định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                

- Cục Quản lý giá-Bộ TC;              
- UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh;    

- Sở LĐ TB và XH (tham khảo);   

- PH41-Công an Tỉnh (tham khảo);   

- Lưu: VT, QLGCS.       

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 
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