
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 8 năm 2022 

BÁO CÁO 

  Tình hình giá cả thị trường tháng 7 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 7/2022; tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá của địa 

phương đã triển khai trong tháng 7/2022 và dự báo diễn biến mặt bằng giá thị 

trường trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2022 cụ thể như sau: 

I. Tổng quan về tình hình thị trường, giá cả tháng 7/2022 

1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2022 

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

của tỉnh Bình Định tháng 7/2022  tăng 0,13% so với tháng trước; tăng 3,29% so 

với cùng kỳ năm trước; tăng 2,57% so với tháng 12 năm 2021; bình quân 7 

tháng đầu năm 2022 tăng 2,88% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể: 

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tháng 7/2022 so với 

tháng 6/2022: Có 3/11 nhóm có chỉ số giá tăng so với tháng trước, trong 

đó: Tăng mạnh nhất là nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,73%; 

nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,58%; nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác 

tăng 0,28%. Ngược lại, nhóm Giao thông giảm 2,74%. Riêng các nhóm Đồ uống 

và thuốc lá; nhóm May mặc, mũ nón và giày dép; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia 

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

và nhóm văn hóa, giải trí và du lịch có chỉ số ổn định so với tháng trước. Cụ thể: 

- Nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,73% chủ yếu ở một 

số mặt hàng như: vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,12%, điện sinh hoạt tăng 

4,58%, nước sinh hoạt tăng 4,43%, do thời tiết nắng và nhu cầu tiêu thụ điện, 

nước tăng cao. Ngược lại, giá gas đầu tháng 7 này điều chỉnh giảm 1,28%. 

- Nhóm Thực phẩm vẫn tiếp tục tăng đối với các mặt hàng như: thịt gia 

cầm tăng 2,97%, trứng các loại tăng 1,8% vì nguồn cung giảm, lượng tiêu thụ 

tăng cao do trên địa bàn tỉnh có lượng khách du lịch tăng cao, kéo theo các nhà 

hàng đông khách, làm cho thủy sản tươi sống tăng 0,93%; cá tăng 1,04%; tôm 

tăng 0,82%; thủy hải sản tươi sống khác tăng 0,17%. Cùng với đó, thịt gia súc 

tăng 0,76%, sau thời gian giảm giá vì dịch bệnh nay giá thịt lợn hơi tăng 0,5% 

do tình hình kiểm soát dịch bệnh đã ổn định, kèm với đó là nhu cầu nhà hàng, 

quán ăn mở lại du lịch tăng cao; thịt lợn tăng 1,12%; thịt bò tăng 0,29%. Giá rau 

tươi, khô, chế biến tăng 2,21%; trong đó, đỗ quả tươi tăng 5,88%; cà chua tăng 
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5,5%; su hào tăng 1,38%; bắp cải tăng 2,45%...Các mặt hàng quả tươi, chế biến 

tăng 1,39%; tăng cao nhất là các loại quả có múi tăng 0,63% (cam, bưởi, chanh, 

quýt), quả tươi khác (dưa hấu, thanh long, nho, nhãn) tăng 2,86%, do nhu cầu 

người tiêu dùng sử dụng nhiều. 

- Nhóm Lương thực tăng 0,14% so với tháng trước, chủ yếu ở các mặt 

hàng gạo tăng 0,24%. Cùng với đó, giá các mặt hàng sắn tăng 2,25%, miến tăng 

0,25% do nhu cầu tiêu dùng tăng, trong khi nguồn cung các mặt hàng này 

giảm. Dịch vụ ăn uống tăng 0,13% so với tháng trước, do giá lương thực và thực 

phẩm tăng; trong đó, nhóm Hàng ăn ngoài gia đình tăng 0,14%, uống ngoài gia 

đình tăng 0,41%. 

- Nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,28% do hàng hóa và dịch vụ cho 

cá nhân tăng 0,93%; dịch vụ phục vụ cá nhân tăng 2,39%. Ngược lại, Nhóm 

Giao thông giảm 2,74% do Liên Bộ Tài Chính và Công Thương điều chỉnh giảm 

giá xăng, dầu dẫn đến nhóm Nhiên liệu giảm 8,16% so với tháng trước. 

Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tháng 7/2022 so với cùng kỳ: 

Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ bình quân 7 tháng đầu năm 2022 tăng 

2,88% so với cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng chính, có 9 nhóm có chỉ số tăng: 

Tăng cao nhất là nhóm Giao thông tăng 16,39%; tiếp theo là nhóm Đồ uống và 

thuốc lá tăng 4,25% do chịu tác động của nhóm rượu bia tăng 5,96%; thuốc hút 

tăng 3,27%. Nhóm May mặc, mũ nón, giày dép tăng 3,39% do may mặc tăng 

4,02%; may mặc khác và mũ nón tăng 3,07%. Nhóm Hàng ăn uống và dịch vụ 

ăn uống tăng 2,73% do chịu tác động chính bởi giá nhóm thực phẩm tăng 

1,98%; trong đó, tăng mạnh nhất là nhóm thịt gia cầm tăng 12,95%, trứng các 

loại tăng 10,9%; thủy sản tươi sống tăng 4,55%; thủy sản chế biến tăng 5,36%; 

rau tươi, khô và chế biến tăng 12,08%. Nhóm Nhà ở, điện nước, chất đốt và 

VLXD tăng 2,51% nguyên nhân do vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 10,56%; giá 

gas và các loại chất đốt khác tăng 24,32%. Nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình 

tăng 2,11% chủ yếu tăng ở đồ dùng trong nhà tăng 3,12%; dịch vụ trong gia 

đình tăng 2,41%. Nhóm Văn hóa, giải trí, du lịch tăng 1,39%; nhóm Hàng hóa 

và dịch vụ khác tăng 0,4%; nhóm Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,06%. Ngược lại, 

nhóm Giáo dục giảm 3,42%; nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,13%.  

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 7/2022 

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

của địa phương trong tháng 7/2022 

 Trong tháng 7/2022, tỉnh Bình Định không ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực giá. Ngoài ra, Sở Tài chính Bình Định đã có Văn bản số 

2125/STC-QLGCS ngày 25/7/2022 gửi các sở, ban, ngành để lấy ý kiến, tổng 

hợp, tham mưu UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng 

cường công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2022. 
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  2. Công tác quản lý kê khai giá 

 Trong tháng 7/2022, tại Sở Tài chính Bình Định đã tiếp nhận, giải quyết 

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

tiếp nhận, giải quyết 05 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 8/2022 

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

báo trong tháng 8/2022 tiếp tục ổn định.  

 - Dự báo giá thép tháng 8/2022 tiếp tục giảm do tốc độ giải ngân đầu tư 

công chậm, ngân hàng siết tín dụng bất động sản, thị trường Trung Quốc, mùa 

cao điểm xây dựng đã qua… Ngoài ra, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thép đi 

xuống cũng là một yếu tố khiến giá mặt hàng này liên tục điều chỉnh giảm trong 

hai tháng qua.  

 - Hiện nay, giá nhiên liệu than tăng hơn gấp đôi so với trước kia và than là 

nguyên liệu chiếm 30-35% trong cơ cấu giá thành cho sản xuất xi măng tăng 

mạnh nên dự báo trong tháng 8/2022, giá xi măng sẽ tiếp tục tăng mạnh.  

 - Do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp; đồng thời, doanh nghiệp lại gặp khó khăn vì đứt nguồn 

cung nguyên liệu sản xuất do Trung Quốc đưa ra chính sách hạn chế xuất khẩu 

và nhập khẩu từ Nga thì gặp gián đoạn do bị ảnh hưởng bởi chiến sự Nga - 

Ukraine. Theo đó, dự báo tháng 8/2022 giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sẽ 

còn tăng cao theo giá nguyên liệu, nhất là với một số nguyên liệu Việt Nam 

hoàn toàn nhập khẩu. 

 - Dự báo tháng 8/2022, giá heo hơi có thể tăng do nhu cầu tiêu thụ thịt heo 

càng tăng vào thời điểm gần cuối năm, hơn nữa giá thức ăn chăn nuôi vẫn cao 

khiến chi phí chăn nuôi tăng. 

  - Phần lớn các nước trên thế giới đang trải qua mùa hè nắng nóng nên nhu 

cầu tiêu thụ chất đốt giảm xuống, giúp giá gas thế giới hạ nhiệt. Do đó, dự báo 

giá gas trong nước tháng 8/2022 sẽ giảm do phụ thuộc vào giá gas thế giới. 

 - Tỷ giá USD suy yếu do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tiến 

hành tăng lãi suất cơ bản nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát; đồng thời, tận 

dụng sự suy yếu của đồng bạc xanh, giá vàng thế giới sẽ theo đà tăng cao. Do 

đó, dự báo tháng 8/2022 tỷ giá USD trong nước sẽ giảm theo tỷ giá USD thế 

giới và giá vàng trong nước sẽ tăng theo giá vàng thế giới. 

 - Lo ngại thiếu hụt nguồn cung, đồng bạc xanh suy yếu, sự tăng trở lại của 

thị trường chứng khoán và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) “mạnh tay” 

tăng lãi suất đã đẩy giá “vàng đen” (giá dầu) liên tục leo dốc. Dự báo trong 

tháng 8/2022, Liên Bộ Tài chính - Công Thương có thể điều chỉnh giảm giá 

xăng, dầu trong nước; mức giảm này còn phụ thuộc vào việc trích lập Quỹ bình 

ổn giá xăng, dầu nếu cơ quan quản lý chi Quỹ bình ổn nhiều thì giá xăng, dầu 

trong nước chỉ giảm rất nhẹ. 

https://tieudung.kinhtedothi.vn/tu-khoa-tim-kiem/n%E1%BA%AFng-n%C3%B3ng.html
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  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 7/2022; tình hình thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về giá của địa phương đã triển khai trong tháng 7/2022 và dự 

báo diễn biến mặt bằng giá thị trường trên địa bàn tỉnh tháng 8/2022, 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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