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

        SỞ TÀI CHÍNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 24/BC-STC                       Bình Định, ngày 28 tháng 01 năm 2022 

BÁO CÁO 

  Tình hình giá cả thị trường tháng 01 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 về tổng quan tình hình thị 

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

tháng 01/2022; tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá của địa 

phương đã triển khai trong tháng 01/2022 và dự báo diễn biến mặt bằng giá thị 

trường trên địa bàn tỉnh trong tháng 02/2022 cụ thể như sau: 

I. Tổng quan về tình hình thị trường, giá cả tháng 01/2022 

1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2022 

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

tháng 01/2022 tỉnh Bình Định tăng 0,30% so tháng trước; tăng 3,01% so với 

cùng kỳ năm trước. Cụ thể: 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  tháng 01/2022 so với tháng trước: Trong 11 

nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm tăng giá so với tháng 

trước: Tăng cao nhất nhóm Giao thông tăng 2,16%; Kế tiếp là nhóm Thiết bị và 

đồ dùng gia đình tăng 0,94%; nhóm May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,92%; 

nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 0,46%; nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 

0,43%; nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,18%; nhóm Hàng ăn và dịch vụ 

ăn uống tăng 0,10%; nhóm Giáo dục tăng 0,01%. Các nhóm có chỉ số giá ổn 

định so với tháng trước là nhóm Thuốc và dịch vụ y tế; nhóm Bưu chính viễn 

thông. Riêng chỉ có nhóm Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,26%. 

Diễn biến chỉ số giá tháng 01/2022 tăng so với tháng 12/2021: Nhóm 

hàng tác động mạnh nhất đến chỉ số CPI tăng trong tháng 01/2022 là nhóm Giao 

thông tăng 2,16% so với tháng trước do chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 2,57%; 

trong đó, xăng dầu tăng 2,87%; diezel tăng 2,81%; nhóm Bảo dưỡng phương 

tiện đi lại tăng 4,03%; Nhóm Dịch vụ khác cho phương tiện cá nhân như bảo 

dưỡng, rửa xe, trông giữ xe tăng 2,21%; nhóm Dịch vụ giao thông công cộng 

tăng 8,19%. Nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,94% so với tháng trước; 

tăng chủ yếu ở các nhóm hàng thiết bị trong gia đình người tiêu dùng có nhu cầu 

sử dụng tăng trong dịp Tết như: Tủ lạnh tăng 0,73%; máy giặt tăng 1,41%; đồ 

dùng trong nhà tăng 1,02%. Nhóm Mặt hàng may mặc, mũ nón và giày dép tăng 
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0,92% do nay là tháng giáp Tết, nhu cầu mua sắm quần áo Tết tăng mạnh nên 

giá cả các mặt hàng may mặc tăng hơn so với tháng trước như: Vải các loại tăng 

2,47%; quần áo may sẵn tăng 0,7%; giày dép tăng 1,25%. Nhóm Đồ uống và 

thuốc lá tăng 0,46% so với tháng trước, tăng chủ yếu ở mặt hàng rượu bia tăng 

1,19% do nhu cầu tăng vào dịp Tết. Nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 

0,43%; nhóm Đồ dùng cá nhân tăng 2,58%. Chỉ số giá nhóm Thực phẩm tháng 

01/2022 tăng 0,25% so với tháng trước do giá các mặt hàng biến động tăng bởi 

nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết. Nhóm Thịt gia súc tươi sống tăng 0,27%, trong 

đó: giá thịt lợn tăng 0,75%, thịt bò tăng 0,79%, các sản phẩm nội tạng tăng 

0,42%. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2021 và cũng 

ảnh hưởng bởi dịch tả Châu Phi nên không xuất khẩu thịt được; bên cạnh đó, 

thời điểm này cận Tết Nguyên Đán nên các mặt hàng giá thịt tăng hơn so với 

ngày thường, tuy nhiên mức tăng không nhiều. Thịt gia cầm tươi sống tăng 

4,19% do nhu cầu tiêu thụ thịt gà dịp cuối năm và ngày Tết tăng cao, cùng với 

đó là do giá thịt lợn cao nên người tiêu dùng chọn mua thay thế bằng thịt gà, cụ 

thể: giá thịt gà tăng 4,52%, giá thịt gia cầm khác tăng 2,57%; giá trứng các loại 

tăng nhẹ 1,48%. Nhóm Bánh, mứt, kẹo tăng 0,64%, tăng chủ yếu ở các mặt hàng 

bánh quy, bánh nướng các loại tăng 0,93%; kẹo các loại tăng 0,24%; socola tăng 

0,8%; đường mật tăng 0,79%; sữa, bơ, phô mai tăng 1%. Thời tiết thuận lợi cho 

hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản; tuy nhiên, lượng tàu khai thác thuỷ hải 

sản giảm đáng kể do dịch bệnh, làm cho nguồn cung thủy sản giảm; trong khi 

đó, nhu cầu tiêu dùng lại tăng cao nên giá các loại thuỷ, hải sản tăng mạnh: Chỉ 

số giá nhóm Thủy sản tươi sống tăng 0,79%; trong đó, cá tươi các loại tăng 

1,44% (trong đó giá cá thu tăng 0,36%); các loại cua, mực tăng 0,23%; các mặt 

hàng thủy sản chế biến như cá khô, mực khô cũng tăng 1,34%. Ngược lại, giá 

các mặt hàng rau tươi, khô và chế biến giảm 2,84% do mùa này đang vào vụ thu 

hoạch mùa rau quả vì thế sản lượng tăng, giá rau giảm mạnh ở các loại như: Bắp 

cải giảm 3,82%; su hào giảm 1,19%; đỗ quả tươi giảm 5,48%; rau gia vị tươi, 

khô các loại giảm 4,21%. Nhóm Lương thực giảm 0,62% so với tháng trước, 

nguyên nhân chủ yếu do tác động của dịch bệnh Covid -19, tư thương không thu 

mua nên giá gạo giảm 500 - 1.000 đồng/kg cụ thể: giá gạo tẻ thường giảm 1,4%, 

gạo tẻ ngon giảm 0,69%; ngược lại, gạo nếp tăng 1,01%; nhóm Lương thực chế 

biến tăng 0,42% như: bún, bánh phở, bánh đa tăng 1,35%; mỳ sợi, mỳ, phở/cháo 

ăn liền tăng 0,21%. Nhóm Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tháng 

01/2022 biến động giảm 0,26%; chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ điện, nước giảm; 

kéo theo chỉ số giá điện, nước giảm lần lượt 1,17% và 0,95%. 

Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tháng 01/2022 so với cùng kỳ 

tháng trước tăng 3,01%. Trong 11 nhóm hàng chính, có 8 nhóm có chỉ số tăng: 

Tăng cao nhất là nhóm Giao thông tăng 15,18%; tiếp theo là nhóm Nhà ở, điện 

nước, chất đốt và VLXD tăng 5,04%; nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 3,95%; 

nhóm Hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống tăng 3,43%; nhóm May mặc, mũ nón, 
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giày dép tăng 3,34%; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,14%; nhóm 

Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,62%; nhóm Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,1%. 

Ngược lại, có 3 nhóm giảm: nhóm Giáo dục giảm 8,05%; nhóm Bưu chính viễn 

thông giảm 1,78%; nhóm Văn hóa, giải trí, du lịch giảm 1,15%. 

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 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 tháng 01/2022 

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

địa phương trong tháng 01/2022 

 Trong tháng 01/2022, tỉnh Bình Định không có ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực giá. 

 2. Tình hình triển khai chương trình bình ổn thị trường và các biện pháp 

bình ổn giá tại địa phương 

 Ngày 17/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5041/QĐ-

UBND về việc phê duyệt Phương án Dự trữ hàng hóa và bình ổn giá một số mặt 

hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022; trong đó: giao cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh 

doanh chủ động sử dụng các nguồn vốn của đơn vị để thực hiện chương trình 

bình ổn giá. Đồng thời, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Công Thương giám sát 

thực hiện Phương án bán hàng bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, nhằm tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về giá, chủ động kiểm soát, điều tiết kịp thời giá các mặt hàng 

thiết yếu của các đơn vị khi có biến động về cung cầu giá cả thị trường, góp 

phần ngăn chặn tình trạng khan hiếm giả tạo, đầu cơ, tăng giá, bảo đảm an sinh 

xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 Ngoài ra, Sở Tài chính Bình Định đã có báo cáo cụ thể tại Báo cáo số 

20/BC-STC ngày 21/01/2022 về tình hình giá cả thị trường trước Tết từ ngày 

03/01/2022 đến ngày 21/01/2022 (nhằm ngày 01 tháng chạp đến ngày 19 tháng 

chạp âm lịch) và tình hình thu, chi ngân sách trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022. 

 3. Công tác quản lý kê khai giá 

 Trong tháng 01/2022, tại Sở Tài chính Bình Định đã tiếp nhận, giải quyết 

269 hồ sơ kê khai giá trực tuyến mức độ 4; Sở Giao thông vận tải Bình Định đã 

tiếp nhận, giải quyết 14 hồ sơ kê khai điều chỉnh giá và Sở Y tế Bình Định 

không có phát sinh hồ sơ kê khai giá.  

 4. 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-
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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 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Tuy chưa tiến hành triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật 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. 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 luật 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. 

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

tháng 02/2022 

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

liệu xây dựng dự báo trong tháng 02/2022 ổn định.  

 - Đối với giá cước vận chuyển hành khách dự báo trong tháng 02/2022 

tăng do các đơn vị vận tải thực hiện phụ thu nhằm bù đắp chi phí xe chạy rỗng 

một chiều dịp Tết Nguyên đán.  

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

trong tháng 02/2022 tiếp tục tăng cao do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, chi phí logistics tăng cao. Bên cạnh đó, 

một số nước cung cấp nguyên liệu sản xuất tiếp tục có chính sách hạn chế xuất 

khẩu nên góp phần tăng giá cả chung đối với hầu hết các nguyên liệu. 

 - Trong tháng 02/2022 là thời điểm trong Tết Nguyên đán nên dự báo giá 

các mặt hàng lương thực, thực phẩm (như gạo, dầu ăn, đường, bột ngọt, rau, củ, 

các sản phẩm từ sữa, thịt, đồ uống.. …) vẫn sẽ tăng giá.   

 - Dự báo giá gas, giá dầu thế giới tháng 02/2022 điều chỉnh giảm nên giá 

gas, giá dầu trong nước giảm theo thị trường thế giới trong tháng 02/2022.  

 - Dự báo tỷ giá USD thế giới sẽ tiếp tục tăng cùng với các đồng tiền khác 

tại châu Á khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu tăng lãi suất vào năm 

mới. Điều này đồng nghĩa dự báo trong tháng 02/2022 tỷ giá USD trong nước sẽ 

còn đi xuống. 

  - Dự báo giá vàng thế giới trong tháng 02/2022 tiếp tục tăng khi dự 

báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm điểm, Mỹ có thể thông báo tăng lãi suất 

cơ bản, thị trường chứng khoán quốc tế suy yếu nên các nhà đầu tư sẽ nắm giữ 

vàng để bảo toàn vốn. Do đó, giá vàng trong nước dự báo tháng 02/2022 sẽ tiếp 

tục tăng theo giá vàng 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 tháng 01/2022; tình hình thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về giá của địa phương đã triển khai trong tháng 

https://tieudung.vn/tu-khoa-tim-kiem/d%E1%BB%B1-b%C3%A1o.html
https://tieudung.vn/tu-khoa-tim-kiem/d%E1%BB%B1-b%C3%A1o.html
https://tieudung.vn/tu-khoa-tim-kiem/th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.html
https://tieudung.vn/tu-khoa-tim-kiem/nh%C3%A0-%C4%91%E1%BA%A7u-t%C6%B0.html
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01/2022 và dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường trên địa bàn tỉnh tháng 

02/2022, Sở Tài chính kính báo cáo Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính và UBND 

tỉnh./. 

                             

Nơi nhận:                                                                               KT. GIÁM ĐỐC  

- Cục Quản lý giá-Bộ TC;                PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh;    

- Sở LĐ TB và XH (tham khảo);   

- PH41-Công an Tỉnh (tham khảo);  

- Website Sở Tài chính;  

- Lưu: VT, QLGCS.       

              Nguyễn Thị Tuyết Mai 
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