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BÁO CÁO 

  Tình hình giá cả thị trường tháng 4 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 4/2022; tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá của địa 

phương đã triển khai trong tháng 4/2022 và dự báo diễn biến mặt bằng giá thị 

trường trên địa bàn tỉnh trong tháng 5/2022 cụ thể như sau: 

I. Tổng quan về tình hình thị trường, giá cả tháng 4/2022 

1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2022 

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

của tỉnh Bình Định tháng 4/2022 tăng 0,69% so tháng trước; tăng 3,11% so với 

cùng kỳ năm trước; tăng 1,46% so với tháng 12 năm trước; bình quân 4 tháng 

đầu năm 2022 tăng 2,52% so với cùng kỳ. Cụ thể: 

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính  của tháng 

4/2022, có 5 nhóm có chỉ số giá tăng so với tháng trước: Tăng mạnh nhất 

là nhóm Giáo dục tăng 8,92%; kế tiếp là nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch 

tăng 0,55%; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,47%; nhóm Nhà ở, 

điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,41%; nhóm May mặc, mũ nón và giày 

dép tăng 0,18%. Ngược lại, nhóm Giao thông giảm 0,7%; nhóm Hàng ăn 

uống và dịch vụ ăn uống giảm 0,16%. Riêng 4 nhóm: nhóm Đồ uống và 

thuốc lá; nhóm Thuốc và dịch vụ y tế; nhóm Bưu chính viễn thông; nhóm 

Hàng hóa và dịch vụ khác có chỉ số giá ổn  định so với tháng trước. 

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng và hàng hóa tháng 4/2022 so với tháng 

3/2022: Chỉ số nhóm Giáo dục tăng 8,92%, chủ yếu chịu ảnh hưởng của dịch vụ 

giáo dục tăng 10,22%. Nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,55%, chủ yếu 

nhóm Văn hóa tăng 0,9%; thể thao và giải trí khác tăng 1,14%. Nhóm Thiết bị 

và đồ dùng gia đình tăng 0,47% do giá hàng thiết bị đồ dùng trong gia đình tăng 

0,08%. Nhóm Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD có chỉ số tăng 0,41%; chủ 

yếu nhóm Vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 2,13%. Nhóm Giao thông giảm 0,7%, 

do Liên Bộ Tài chính và Công Thương điều chỉnh giảm giá xăng, dầu vào ngày 

21/4/2022, làm cho nhóm Nhiên liệu giảm 2,22%. Nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn 

uống giảm 0,16%; trong đó, Nhóm Lương thực giảm 0,42% so với tháng trước, 

nguyên nhân chủ yếu các mặt hàng gạo giảm 1,76% do tại địa phương đang vào 

vụ chính thu hoạch lúa vụ Đông Xuân. Ngược lại, nhóm Lương thực chế biến 

tăng 1,32%, trong đó: bột mì và ngũ cốc khác tăng 0,14% do giá vận chuyển 
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tăng cao;. Nhóm Thực phẩm tháng 04/2022 giảm 0,08% so với tháng trước do 

giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu giảm. 

Diễn biến Chỉ số tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tháng 4 năm 2022 so với 

cùng kỳ: Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tháng 04 năm 2022 so với 

cùng kỳ tăng 1,46%. Trong 11 nhóm hàng chính, có 9 nhóm có chỉ số tăng: 

Tăng cao nhất là nhóm Giáo dục tăng 8,93%, tiếp theo là nhóm Giao thông tăng 

7,96%; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,66%; nhóm May mặc, mũ nón, 

giày dép tăng 1,66%; nhóm Văn hóa, giải trí, du lịch tăng 1,64%; nhóm Đồ uống 

và thuốc lá tăng 1,39%; nhóm Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,98%; 

nhóm Bưu chính viễn thông tăng 0,37%; nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 

0,05%. Ngược lại, một nhóm Hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống giảm 0,94%. 

Riêng nhóm Thuốc và dịch vụ y tế ổn định giá. 

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 4/2022 

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

của địa phương trong tháng 4/2022 

 Trong tháng 4/2022, tỉnh Bình Định không có ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực giá. Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành 

văn bản 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 một số 

mặt hàng quan trọng, thiết yếu trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 1969/UBND-TH 

ngày 14/4/2022.  

 2. Công tác quản lý kê khai giá 

 Trong tháng 4/2022, tại Sở Tài chính Bình Định đã tiếp nhận, giải quyết 

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

tiếp nhận, giải quyết 03 hồ sơ kê khai điều chỉnh giá và Sở Y tế Bình Định 

không có phát sinh hồ sơ kê khai giá.  

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

tháng 5/2022 

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

báo trong tháng 5/2022 ổn định.  

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

hình giá vật liệu xây dựng nhất là giá thép, giá xi măng trong nước tháng 5/2022 

sẽ tiếp tục tăng; nguyên nhân là do bắt đầu vào mùa thời kỳ xây dựng nên nhu 

cầu tăng và chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao (như giá phôi thép, than, vỏ 

bao, xăng dầu). 

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

trong tháng 5/2022 vẫn tiếp tục tăng. Nguyên nhân chính là do chi phí nguyên 

vật liệu đầu vào tăng, cụ thể:  
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 + Đối với phân bón chủ yếu do việc gián đoạn nguồn nhập khẩu phân bón 

từ Nga dẫn tới giá bán phân bón trong nước tiếp tục tăng cao (Nga là nhà cung 

cấp phân bón lớn chiếm tỷ trọng khoảng 30% tổng nhu cầu phân bón trên toàn 

thế giới; đặc biệt, Nga cung cấp đến 70% nguyên liệu đầu vào để sản xuất phân 

bón tại châu Âu. Vì vậy, tác động từ xung đột Nga - Ukraine đang khiến giá 

phân bón thế giới biến động mạnh). 

 + Đối với thức ăn chăn nuôi cũng phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu 

để sản xuất, thức ăn chăn nuôi tiếp tục lên cao do thời tiết bất lợi từ các khu vực 

trồng chính trên thế giới tại các nước Nam Mỹ. Đồng thời, căng thẳng giữa Nga 

và Ukraine cũng tác động lớn đến giá trên thị trường. 

  - Do biến động chính trị giữa Nga - Ukraine vẫn chưa kết thúc, các chính 

sách phong tỏa nghiêm ngặt tại các thành phố lớn nhằm ngăn chặn đà sự lây lan 

của Covid-19 của Trung Quốc và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang chuẩn bị 

cho việc thắt chặt tiền tệ, trong đó có khả năng sẽ tăng lãi suất nên dự báo tháng 

5/2022 giá các mặt hàng trên thế giới như: giá gas, giá dầu, giá vàng, tỷ giá USD 

sẽ tiếp tục tăng. Theo đó, trong tháng 5/2022 giá các mặt hàng trong nước như 

giá gas, giá dầu, giá vàng, tỷ giá USD sẽ tăng 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 tháng 4/2022; tình hình thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về giá của địa phương đã triển khai trong tháng 4/2022 và dự 

báo diễn biến mặt bằng giá thị trường trên địa bàn tỉnh tháng 5/2022, Sở Tài chính 

kính báo cáo Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính và UBND tỉnh./.   
   

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);  

- Website Sở Tài chính;  

- Lưu: VT, QLGCS.       

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Tuyết Mai 
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