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        SỞ TÀI CHÍNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 75/BC-STC                      Bình Định, ngày  01  tháng 4 năm 2022 

BÁO CÁO 

  Tình hình giá cả thị trường Quý I 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 I/2022; tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá của địa 

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

trên địa bàn tỉnh trong tháng 4/2022 cụ thể như sau: 

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

 1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2022 và bình quân 3 tháng đầu 

năm 2022 của tỉnh Bình Định  

 Theo công bố của Cục Thống kê Bình Định, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của 

tỉnh Bình Định tháng 3/2022 tăng 0,05% so tháng trước; tăng 2,59% so với cùng 

kỳ năm trước; tăng 0,77% so với tháng 12 năm trước; bình quân 3 tháng đầu năm 

2022 tăng 2,32% so với cùng kỳ; cụ thể:  

 Trong 11 nhóm hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm chỉ số giá 

tăng so với tháng trước: Tăng cao nhất là nhóm Giao thông tăng 4,34%; nhóm Văn 

hóa, giải trí và du lịch tăng 0,88%; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,64%; 

nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 0,57%; nhóm Nhà ở, điện nước, chất đốt và 

VLXD tăng 0,65%; có 02 nhóm May mặc, mũ nón, giày dép và Bưu chính viễn 

thông đều có chỉ số tăng 0,39%. Ngược lại, nhóm Hàng ăn uống và dịch vụ ăn 

uống giảm 1,58%; nhóm Hàng hoá và dịch vụ khác giảm 0,03%. Riêng 2 nhóm 

Giáo dục và thuốc, dịch vụ y tế có chỉ số giá ổn định so với tháng trước. 

 Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng và hàng hoá tháng 3 năm 2022 so với tháng 

02 năm 2022: Nhóm Giao thông tăng 4,34% so với tháng trước, do chỉ số giá 

nhóm Nhiên liệu tăng 12,13%; trong đó: xăng dầu tăng 13,4%; diezel tăng 18,27%; 

dịch vụ giao thông công cộng tăng 0,31%. Nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 

0,88% chủ yếu ở nhóm Hàng hóa, cây cảnh, v t cảnh tăng 1,74%. Nhóm Thiết bị 

đồ dùng gia đình tăng 0,64% chủ yếu giá một số mặt hàng thiết bị dùng trong gia 

đình tăng 0,74%; trong đó: mặt hàng máy điều hoà nhiệt độ; máy giặt; tủ lạnh; máy 

in, máy chiếu, máy quét, máy vi tính và phụ kiện; đồ dùng trong nhà; gường, tủ, 

bàn ghế; hàng thuỷ tinh, sành, sứ; xà phòng và chất tẩy rửa lần lượt tăng 0,39%; 

0,68%; 3,57%; 1,93%; 0,64%; 0,5%; 4,39%; 0,41%; 0,52%. Nhóm Đồ uống và 
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thuốc lá tăng 0,57% do các hoạt động dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, du lịch 

hoạt động trở lại, nhu cầu tăng kéo theo giá đồ uống không cồn tăng 0,04%; rượu 

bia tăng 0,9%; thuốc hút tăng 0,53%. Nhóm Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD 

tăng 0,65%, chủ yếu giá v t liệu bảo dưỡng nhà ở tăng cao như giá sắt tăng 4.000 - 

5.000 đồng/kg; nước sinh hoạt tăng 0,11%; gas tăng 10,36%; dầu hỏa tăng 18,29% 

do điều chỉnh giá ngày 01/03/2022 và ngày 21/03/2022 của Liên Bộ Tài Chính và 

Công Thương. Ngược lại, nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,66%, trong 

đó: nhóm lương thực giảm 0,65% so với tháng trước, chủ yếu mặt hàng gạo giảm 

0,28%; lương thực chế biến giảm 0,31%. Thực phẩm giảm 2,33% so với tháng 

trước do giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu giảm và trở lại giá ổn định sau Tết. 

Thịt gia súc tươi sống giảm 4,26% do nhu cầu tiêu dùng sau Tết Nguyên đán giảm 

như: thịt lợn giảm 5,96%, thịt bò giảm 2,29%; thịt gia cầm tươi sống giảm 4,29%; 

tương tự, các mặt hàng thịt chế biến như thịt quay, giò chả giảm 3,14%. Nguồn 

cung thủy sản dồi dào, nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm, dẫn đến chỉ số giá 

nhóm Thủy sản tươi sống giảm 4,34%; trong đó: cá các loại giảm 4,41%, tôm giảm 

4,03%, thủy hải sản tươi sống khác giảm 4,49%; giá thịt gia súc tươi sống, các mặt 

hàng rau tươi, khô và chế biến giảm 2,79%; giảm mạnh ở các loại như: đỗ quả tươi 

giảm 6,73%, bắp cải giảm 3,33%, cà chua giảm 15,28%, rau gia vị tươi khô các 

loại giảm 2,24%; các mặt hàng quả tươi và chế biến cũng biến động giảm 0,07%. 

Đồng thời, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên tại các cửa khẩu bị hạn chế lưu 

thông khiến cho hàng hoá xuất khẩu gặp khó khăn, giá một số loại nông sản giảm 

như: Chuối giảm 0,22%, xoài giảm 0,21%, quả tươi khác giảm 1,27%, giá dịch vụ 

ăn uống đã trở về mặt bằng của kỳ giá trước Tết Nguyên đán; dẫn đến các mặt 

hàng dịch vụ ăn uống ngoài gia đình giảm như: ăn ngoài gia đình giảm 0,48%; 

uống ngoài gia đình giảm 0,1%, điều này làm cho chỉ số giá nhóm Ăn uống gia 

đình giảm 0,39%. 

 Diễn biến Chỉ số tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ Quý I năm 2022 tăng 0,69% 

so với Quý trước. Do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đã tác 

động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Quý I năm 2022 tăng như: nhóm Giao thông 

tăng 4,93%; kế tiếp là nhóm May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 1,67%; nhóm Đồ 

uống và thuốc lá tăng 1,61%; nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,16%; nhóm 

Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,03%; nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 

0,83%; nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,44%; nhóm Hàng hóa 

và dịch vụ khác tăng 0,4%; nhóm Bưu chính viễn thông tăng 0,12%. Ngược lại, 

nhóm Giáo dục giảm 5,53%. Nhóm Thuốc và dịch vụ y tế có chỉ số giá ổn định. 

 Diễn biến chỉ số giá  tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ Quý I năm 2022 tăng 

2,32% so với cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng chính, có 9 nhóm có chỉ số tăng lần 

lượt như sau: Nhóm Giao thông tăng 15,68%; nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 

3,42%; nhóm May mặc, mũ nón và giày dép tăng 3,25%; nhóm Nhà ở, điện nước, 

chất đốt và VLXD tăng 2,96%; nhóm Hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống tăng 

2,54%; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,88%, nhóm Hàng hóa và dịch vụ 

khác tăng 0,38%; nhóm Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,07%. Ngược lại, nhóm Giáo 

dục giảm 8,05%; nhóm Bưu chính viễn thông giảm 1,01%; nhóm Văn hóa, giải trí 

và du lịch tăng 0,31%. 
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 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 I năm 2022 

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

của địa phương trong Quý I/2022 

 Trong Quý I/2022, UBND tỉnh Bình Định không có ban hành các văn bản 

quy phạm pháp lu t trong lĩnh vực giá.  

  Ngoài ra, trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 trong nước đang diễn 

biến phức tạp; để tăng cường công tác quản lý, điều hành giá, UBND tỉnh Bình 

Định đã ban hành Văn bản số 988/UBND-TH ngày 01/3/2022 chỉ đạo các sở, 

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

thực hiện tăng cường công tác điều hành giá năm 2022 và Văn bản số 

1292/UBND-KT ngày 15/3/2022 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động 

kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

 2. Công tác quản lý kê khai giá 

 Trong Quý I/2022, tại Sở Tài chính Bình Định đã tiếp nh n, giải quyết 1.164 

hồ sơ kê khai giá trực tuyến mức độ 4; tại Sở Giao thông v n tải Bình Định đã tiếp 

nh n, giải quyết 30 hồ sơ kê khai điều chỉnh giá và Sở Y tế Bình Định đã tiếp 

nh n, giải quyết 01 hồ sơ kê khai lại giá.  

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

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP 

ngày 09/9/2021 về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối 

cảnh dịch COVID-19 nên Sở Tài chính Bình Định chưa tiến hành triển khai đợt 

kiểm tra theo như kế hoạch tại Quyết định số 392/QĐ-STC ngày 02/12/2021 của 

Sở Tài chính Bình Định. Tuy chưa tiến hành triển khai kiểm tra việc chấp hành 

pháp lu t về giá theo kế hoạch, Sở Tài chính Bình Định vẫn thường xuyên kiểm 

tra, giám sát chặt chẽ mức giá kê khai; kiên quyết dừng các trường hợp kê khai 

hoặc đề nghị điều chỉnh tăng giá không phù hợp với tác động của các yếu tố đầu 

vào và mặt bằng giá cả thị trường cụ thể: Sở Tài chính Bình Định đã có Văn bản số 

673/STC-QLGCS ngày 15/3/2022 về việc đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, doanh 

nghiệp thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh. Trường hợp các tổ chức, doanh 

nghiệp vẫn không chấp hành thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định 

hoặc không giải trình được lý do hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp lu t rõ ràng, cụ 

thể thì sẽ xem xét đề xuất tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp có 

hành vi vi phạm. 

Ngoài ra, Sở Tài chính Bình Định đã phối hợp với Sở Công Thương Bình 

Định tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp lu t trong 

hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 26/QĐ-SCT 

ngày 21/3/2022 của Sở Công Thương. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, giám 

sát đối với 11 đơn vị kinh doanh hoạt động xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định từ 
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ngày 22/3/2022 đến ngày 24/3/2022 (trong đó: 05 đơn vị đầu mối, 04 đơn vị phân 

phối, 01 đơn vị là tổng đại lý và 01 đơn vị là đại lý bán lẻ xăng dầu).  

Kết quả kiểm tra cho thấy 11 đơn vị đều hoạt động bình thường, không có 

hiện tượng bị đứt gãy nguồn cung dẫn đến gián đoạn, cụ thể: 

- Đối với 05 đơn vị đầu mối: đều đảm bảo nguồn hàng cung ứng kịp thời cho 

hệ thống phân phối, tuân thủ quy định về dự trữ xăng dầu theo quy định tại Mục 9 

Chương II Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ. 

- Đối với các đơn vị phân phối xăng dầu, tổng đại lý và đại lý bán lẻ xăng 

dầu: nguồn cung cấp xăng dầu ổn định thông qua việc tuân thủ duy trì mức sản 

lượng xăng dầu cung ứng của thương nhân đầu mối tại các Hợp đồng mua bán 

xăng, Hợp đồng tổng đại lý đã ký kết. Qua đó, cung ứng đầy đủ cho các cửa hàng 

bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của hệ thống 

phân phối của các thương nhân diễn ra bình thường, không bị gián đoạn. 

Qua công tác kiểm tra đã góp phần tích cực vào việc nâng cao ý thức, trách 

nhiệm, kịp thời chấn chỉnh vào khuôn khổ pháp lu t đối với các doanh nghiệp kinh 

doanh xăng dầu cũng như hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt 

động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

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

tháng 4/2022 

 - 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 4/2022 ổn định.  

 - Với biến động giá sắt thép thế giới và do ảnh hưởng dịch Covid-19, tình 

hình giá v t liệu xây dựng nhất là giá thép, giá xi măng trong nước tháng 4/2022 sẽ 

tiếp tục tăng. Nguyên nhân là giá thép được các doanh nghiệp sản xuất và kinh 

doanh trong nước phụ thuộc chủ yếu nguyên v t liệu đầu vào (giá phôi thép) nên  

nguyên v t liệu đầu vào tăng cao thì các doanh nghiệp phải điều chỉnh giá thành 

thép tăng. Ngoài ra, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất xi măng (than cám) đã 

tăng mà cũng không dễ mua, chưa kể doanh nghiệp rất khó thuê tàu v n chuyển, 

giá cước v n tải biển cũng biến động hàng ngày nên giá xi măng cũng sẽ điều 

chỉnh. 

  - Đối với v t tư nông nghiệp như thức ăn chăn nuôi, phân bón dự báo trong 

tháng 4/2022 sẽ còn tiếp tục tăng vì nguyên liệu để sản xuất các mặt hàng v t tư 

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

Do đó, khi giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phân bón trên thế giới tăng (do giá 

trên thị trường, chi phí v n chuyển, xung đột vũ trang, thiên tai...) thì ngay l p tức 

giá thành thức ăn chăn nuôi, phân bón buộc phải tăng theo. 

 - Dự báo tháng 4/2022 giá gas trong nước sẽ tiếp tục tăng theo đà tăng giá 

nhiên liệu của thế giới khi các biến động chính trị giữa Nga - Ukraine vẫn chưa kết 

thúc trong khi nguồn cung khí hóa lỏng trên toàn cầu vẫn chưa ổn định. 

 - Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với 

xăng, dầu, mỡ nhờn, có hiệu lực từ ngày 01/4 đến 31/12/2022. Theo đó, Liên Bộ 
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Công Thương - Tài chính đã ban hành Công văn 1674/BCT-TTTN ngày 01/4/2022 

về việc điều hành kinh doanh xăng dầu và điều chỉnh mức trích l p, chi sử dụng 

Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu. Do đó, trong tháng 4/2022 giá bán 

các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường sẽ giảm nhẹ so với mức 

tăng giá của thế giới. 

  - Khi Nga và Ukraine không có bước đột phá nào trong các vòng đàm phán 

hòa bình và để phòng ngừa rủi ro có thể đến từ xung đột quân sự Nga-Ukraine nên 

nhiều người tăng sức mua kim loại quý. Mặt khác, giá dầu thô nóng lên, USD giảm 

giá so với nhiều ngoại tệ khác cũng tạo đà cho giá vàng thế giới có thêm động lực 

để vọt lên. Theo đó, tháng 4/2022 giá các mặt hàng trong nước cũng sẽ biến động 

theo giá thế giới như giá vàng sẽ tăng và tỷ giá USD sẽ giảm theo giá 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 I năm 2022; tình hình thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về giá của địa phương đã triển khai trong Quý I năm 

2022 và dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường trên địa bàn tỉnh tháng 4/2022, 

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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