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Số:              /BC - STC Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng        năm  2020

BÁO CÁO
Tình hình giá cả thị trường và thực hiện công tác quản lý giá trong tháng 12 và

cả năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

I. Tổng quan 

1. Về tình hình thị trường, giá cả trong kỳ:

Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê Tỉnh chỉ số giá tiêu dùng chung toàn
Tỉnh trong tháng 12/2019, chỉ số tiêu dùng chung bình quân cùng kỳ tăng 1,82%, so
với tháng 12/2018 tăng 3,80%, so với kỳ gốc năm 2014 tăng 11,59%, so với tháng
trước giảm 0,94%.  So với bình quân cùng kỳ, có 12 nhóm hàng tăng giá và 01 nhóm
hàng giảm giá. Trong đó:

- Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,82%; nhóm đồ uống và thuốc lá
tăng 1,53%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,61%; nhóm văn hóa, giải trí
và du lịch tăng 4,09%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,73%;
nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,52%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng
1,04%; chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 1,05%; nhóm giáo dục tăng 0,47%; chỉ số giá vàng
tăng 4,36%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,36%; nhóm bưu chính viễn thông
tăng 0,02%.

- Nhóm giao thông giảm 0,41%.

2. Một số yếu tố chính tác động đến mặt bằng giá thị trường trong năm
2019.

Trong năm 2019 diễn ra các kỳ nghỉ lễ lớn như Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi
(tháng 2/2019); ngày giải phóng miền Nam 30/4 ; ngày quốc tế lao động 1-5; Giỗ tổ
Hùng Vương, nghỉ hè, nghỉ lễ 2/9…Do thời gian nghỉ Tết và các ngày lễ năm nay
kéo dài khiến nhu cầu mua sắm, đi lại, du lịch gia tăng. Mặt khác, Bà Rịa Vũng Tàu
có đường tiếp giáp với biển khá dài, thời tiết thuận lợi nên thu hút lượng khách du
lịch đông trong những dịp nghỉ lễ điều ngày dẫn tới đẩy giá một số mặt hàng thiết
yếu biến động tăng nhẹ.

Bên cạnh đó, do giá xăng dầu trong nước tăng trong năm 2019 (giá xăng A95
10/12 tháng trong năm giữ mốc trên 20.000 đ/lít) do ảnh hưởng từ giá xăng dầu thế
giới, tác động đến giá cả mặt bằng thị trường nói chung và giá cước vận tải nói
riêng.

Từ thời điểm đầu năm, bùng phát dịch tả lợn Châu phi trên cả nước, do đó mức
tiêu thụ mặt hàng này giảm mạnh dẫn đến chỉ số giá tiêu dùng của nhóm hàng thực
phẩm có giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Đến thời điểm cuối quý III/2019, dịch
bệnh đã được khống chế, nguồn cung các sản phẩm từ thịt lợn giảm, trong khi đó
nhu cầu sử dụng thịt tăng lên, kéo theo giá các loại mặt hàng có liên quan đến thịt
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lợn cũng gia tăng đáng kể. Thời điểm quý IV/2019 là thời điểm cận tết, do đó nhu
cầu hàng hóa, thực phẩm tăng cao kéo theo giá của các mặt hàng thực phẩm tăng,
đặc biệt mặt hàng thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn tăng cao do hàng
hiếm nguồn cung.

3. Diễn biến giá cả cụ thể của một số mặt hàng chính: 

3.1 Giá vàng, đô la Mỹ:

a) Giá vàng tại thị trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: trong năm 2019 thị trường
vàng có nhiều biến động, tại thời điểm tuần đầu tiên của tháng 2/2019 trùng với thời
điểm Tết Nguyên đán, thị trường Vàng tạm ngừng giao dịch. Ngay sau kỳ nghỉ Tết,
giá vàng tăng nhẹ, giá vàng trong những ngày trước và sau tết ổn định ở mức trên
3,71 triệu đồng/chỉ (bán ra). Thị trường Vàng trên toàn tỉnh diễn ra sôi động vào
trước và trong ngày vía Thần tài (14/2/2019) với giao dịch mua là chủ yếu. Ngay
sau ngày vía Thần tài, giá vàng sụt giảm, giao dịch ở mức 3,650-3,690 triệu đồng
/chỉ (mua vào- bán ra). 

Trong Quý I, giá bán vàng 99,99% dao động lần lượt ở mức 3,679-3,729 triệu
đồng/chỉ.  Đến  cuối  tháng  3/2019,  giá  vàng  99,99% ở  mức  36,41  -  36,55  triệu
đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong tháng 4/2019 thị trường vàng giảm nhẹ so với tháng trước, ở mức 3,57
triệu đồng/chỉ (mua vào) và 3,67 triệu đồng/chỉ (bán ra). Vào ngày 31/3/2019, giá
vàng ở mức 36,47 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,53 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong tháng 5/2019 thị trường vàng giảm nhẹ so với tháng trước,  chốt phiên
giao dịch ngày 31/5, giá mua vàng SJC ở mức 36,33 triệu đồng/lượng, giá bán ra là
36,50 triệu đồng/lượng.

Trong tháng 6/2019 thị trường vàng tăng vọt so với tháng trước,  chốt phiên
giao dịch ngày 29/6, giá mua vàng SJC ở mức 38,65 triệu đồng/lượng, giá bán ra là
39,00 triệu đồng/lượng.

Đến Quý III/2019, giá vàng trong nước liên tục tăng do ảnh hưởng kéo theo từ
giá vàng thế giới liên tục tăng cao, cụ thể :

Trong tháng 7/2019 thị trường vàng tăng nhẹ so với tháng trước,  chốt phiên
giao dịch ngày 31/7/2019, giá mua vàng SJC ở mức 39,53 triệu đồng/lượng, giá bán
ra là 39,73 triệu đồng/lượng.

Trong tháng 8/2019 thị trường vàng tăng mạnh so với tháng trước, chốt phiên
giao dịch ngày 31/8/2019, giá mua vàng SJC ở mức 42,25 triệu đồng/lượng, giá bán
ra là 42,62 triệu đồng/lượng.

Trong tháng 9/2019 thị trường vàng giảm nhẹ so với tháng trước,  chốt phiên
giao dịch ngày 30/9/2019, giá mua vàng SJC ở mức 41,5 triệu đồng/lượng, giá bán
ra là 41,82 triệu đồng/lượng.

Trong Quý IV/2019 giá vàng trong nước liên tục tăng/giảm do ảnh hưởng kéo
theo từ giá vàng thế giới, cụ thể:
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Trong tháng 10/2019 thị trường vàng tăng nhẹ so với tháng trước, chốt phiên
giao dịch ngày 31/10/2019, giá mua vàng SJC ở mức 41,65 triệu đồng/lượng, giá
bán ra là 41,95 triệu đồng/lượng.

Trong tháng 11/2019 thị trường vàng giảm nhẹ so với tháng trước, chốt phiên
giao dịch ngày 30/11/2019, giá mua vàng SJC ở mức 41,24 triệu đồng/lượng, giá
bán ra là 41,49 triệu đồng/lượng.

Trong tháng 12/2019 thị trường vàng tăng mạnh so với tháng trước, chốt phiên
giao dịch ngày 31/12/2019, giá mua vàng SJC ở mức 42,25 triệu đồng/lượng, giá
bán ra là 42,77 triệu đồng/lượng.

b) Giá mua bán đô la Mỹ:

- Đầu tháng 1/2019 tỷ giá đô la biến động với mức giá mua vào 23.155 đ/USD
– bán ra 23.245 đ/USD; đến cuối tháng 03/2019, tỷ giá mua vào 23.150 đ/USD –
bán ra 23.250 đ/USD.

-Đầu tháng 4/2019 tỷ giá đô la biến động với mức giá mua vào 23.150 đ/USD
– bán ra 23.250 đ/USD; đến cuối tháng 04/2019, tỷ giá mua vào 23.230 đ/USD –
bán ra 23.330 đ/USD.

- Đầu tháng 5/2019 tỷ giá đô la dao động với mức giá mua vào 23.230 đ/USD
– bán ra 23.330 đ/USD; đến cuối tháng 05/2019, tỷ giá mua vào 23.355đ/USD –
bán ra 23.475 đ/USD.

- Đầu tháng 6/2019 tỷ giá đô la dao động với mức giá mua vào 23.355 đ/USD
– bán ra 23.475 đ/USD; đến cuối tháng 06/2019, tỷ giá mua vào 23.230đ/USD –
bán ra 23.350 đ/USD.

- Đầu tháng 7/2019 tỷ giá đô la dao động với mức giá mua vào 23.210 đ/USD
– bán ra 23.330 đ/USD; đến cuối tháng 07/2019, tỷ giá mua vào 23.140đ/USD –
bán ra 23.260 đ/USD

- Đầu tháng 8/2019 tỷ giá đô la dao động với mức giá mua vào 23.145 đ/USD
– bán ra 23.265 đ/USD; đến cuối tháng 08/2019, tỷ giá mua vào 23.130đ/USD –
bán ra 23.250 đ/USD

- Đầu tháng 9/2019 tỷ giá đô la dao động với mức giá mua vào 23.130 đ/USD
– bán ra 23.250 đ/USD; đến cuối tháng 08/2019, tỷ giá mua vào 23.150đ/USD –
bán ra 23.270 đ/USD.

- Đầu tháng 10/2019 tỷ giá đô la dao động với mức giá mua vào 23.120
đ/USD – bán ra 23.270 đ/USD; đến cuối tháng 10/2019, tỷ giá mua vào 23.120
đ/USD – bán ra 23.270 đ/USD.

- Đầu tháng 11/2019 tỷ giá đô la dao động với mức giá mua vào 23.115
đ/USD  –  bán  ra  23.265  đ/USD;  đến  cuối  tháng  11/2019,  tỷ  giá  mua  vào
23.095đ/USD – bán ra 23.125 đ/USD.

- Đầu tháng 12/2019 tỷ giá đô la dao động với mức giá mua vào 23.095
đ/USD  –  bán  ra  23.125  đ/USD;  đến  cuối  tháng  12/2019,  tỷ  giá  mua  vào
23.080đ/USD – bán ra 23.110 đ/USD.
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Giá mua bán đô la Mỹ có xu hướng tăng trong Quý I/2019, ổn định trong Quý
II/2019 và giảm nhẹ trong Quý III và Quý IV/2019.

3.2. Giá lương thực, thực phẩm:  

a) Giá lương thực: 

Trong tháng 12, chỉ số giá lương thực tăng  0,97% so với tháng trước; trong
năm 2019 giá lúa, gạo bán ra trên thị trường ổn định, cụ thể là:  Gạo tẻ thường
10.000- 11.500đ/kg, gạo thơm đặc biệt 19.000 - 20.500đ/kg, nếp Bắc các loại giá từ
19.000- 29.000 đ/kg

b) Giá thực phẩm: 

Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng nhẹ, riêng mặt hàng thịt lợn tăng
giá mạnh trong quý IV/2019. Giá bán lẻ thịt lợn ở mức 120.000đ/kg – 140.000đ/kg.
Thịt  bò  thăn  loại  1  từ  265.000  –  275.000đ/kg;  Gà  ta  sống:  130.000đ/kg
-150.000đ/kg. Cá Bạc má từ 80.000 – 100.000 đ/kg. Cá Lóc nuôi  60.000 đ/kg-
75.000đ/kg, Cá Chép từ 65.000đ –80.000 đ/kg.

- Giá bán lẻ các mặt hàng rau, củ, quả, trứng gia cầm: cà chua 15.000 - 20.000
đ/kg, bắp cải 12.000 - 14.000 đ/kg, trứng gà công nghiệp 20.000-28.000 đ/chục,
trứng vịt 27.000 - 30.000 đ/chục.

- Giá các mặt hàng nước giải khát (bia, nước ngọt....) ổn định: bia Heineken từ
370.000 - 380.000 đồng/thùng, bia Tiger 300.000-310.000 đồng/thùng, nước ngọt
(Cocacola, Pepsi, 7up) giá từ 175.000 – 180.000 đồng/thùng.

3.3  Giá vật tư và hàng tiêu dùng khác: 

-Giá cả thị trường các mặt hàng VLXD có xu hướng ổn định, cụ thể: Giá thép
Vinakyoel phi 6 - phi 8: 15.400  đ/kg; Giá xi măng Hà tiên: 81.500 đ/bao ; Giá ống
nhựa 90 Bình Minh (2,9mm) : 53.680 đồng/mét ; cát xây : 350.000đ/m3.

- Trong năm 2019, giá xăng dầu 21 lần điều chỉnh giá : 

Ngày 31/1/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau:  Giá xăng A95:
17,750đ/lít, giá dầu hỏa  14.180 đ/lít , giá dầu điêzen 0,05S: 15.100 đ/lít. 

Ngày 02/3/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau:  Giá xăng A95:
18.690 đ/lít, giá dầu hỏa  14.880 đ/lít, giá dầu điêzen 0,05S: 15.860 đ/lít. 

Ngày 02/4/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau:  Giá xăng A95:
20.180đ/lít, giá dầu hỏa  15.970 đ/lít, giá dầu điêzen 0,05S: 17.080 đ/lít. 

Ngày 17/4/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau:  Giá xăng A95:
21.380đ/lít, giá dầu hỏa  16.260 đ/lít, giá dầu điêzen 0,05S: 17.380 đ/lít.

Ngày 02/5/2019, giá xăng dầu điều chỉnh tăng ở mức như sau:  Giá xăng A95:
23.340/lít, giá dầu hỏa  16.620 đ/lít, giá dầu điêzen 0,05S: 17.990 đ/lít. 

Ngày 17/5/2019, giá xăng dầu điều chỉnh giảm ở mức như sau:  Giá xăng A95:
21.740đ/lít, giá dầu hỏa  16.420 đ/lít, giá dầu điêzen 0,05S: 17.610 đ/lít.

Ngày 01/4/2019, giá xăng dầu điều chỉnh giảm ở mức như sau:  Giá xăng A95:
21.360đ/lít, giá dầu hỏa  16.220 đ/lít, giá dầu điêzen 0,05S: 17.390 đ/lít.
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Ngày 17/6/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau:  Giá xăng A95:
20.280đ/lít, giá dầu hỏa  15.610 đ/lít, giá dầu điêzen 0,05S: 16.650 đ/lít.

Ngày 02/7/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau:  Giá xăng A95:
20,660 (đ/lít), giá dầu hỏa  15,930 đ/lít đ/lít), giá dầu điêzen 0,05S: 17.240 đ/lít. 

Ngày 17/7/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau:  Giá xăng A95:
21.380 (đ/lít), giá dầu hỏa  15.950 đ/lít, giá dầu điêzen 0,05S: 17.290 đ/lít. 

Ngày 01/8/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau:  Giá xăng A95:
20.910 (đ/lít), giá dầu hỏa  15.960 (đ/lít), giá dầu điêzen 0,05S: 17.020 (đ/lít). 

Ngày 16/8/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau:  Giá xăng A95:
20.400 (đ/lít), giá dầu hỏa  15.390 (đ/lít), giá dầu điêzen 0,05S: 16.500 (đ/lít). 

Ngày 31/8/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau:  Giá xăng A95:
20.330 (đ/lít), giá dầu hỏa 15.320 (đ/lít), giá dầu điêzen 0,05S: 16.330 (đ/lít).

Ngày 16/9/2019,  giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau:  Giá xăng A95:
20.140 (đ/lít), giá dầu hỏa 15.360 (đ/lít), giá dầu điêzen 0,05S: 16.200 (đ/lít).

Ngày 01/10/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau: Giá xăng A95:
20.060 (đ/lít), giá dầu hỏa 15.780 (đ/lít), giá dầu điêzen 0,05S: 16.630 (đ/lít).

Ngày 16/10/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau: Giá xăng A95:
20.790 (đ/lít), giá dầu hỏa 15.250 (đ/lít), giá dầu điêzen 0,05S: 16.220 (đ/lít).

Ngày 31/10/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau: Giá xăng A95:
20.440 (đ/lít), giá dầu hỏa 15.130 (đ/lít), giá dầu điêzen 0,05S: 16.050 (đ/lít).

Ngày 15/11/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau: Giá xăng A95:
20.790 (đ/lít), giá dầu hỏa 14.960 (đ/lít), giá dầu điêzen 0,05S: 15.960 (đ/lít).

Ngày 30/11/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau: Giá xăng A95:
21.070 (đ/lít), giá dầu hỏa 14.960 (đ/lít), giá dầu điêzen 0,05S: 15.980 (đ/lít).

Ngày 16/12/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau: Giá xăng A95:
20.880 (đ/lít), giá dầu hỏa 15.010 (đ/lít), giá dầu điêzen 0,05S: 16.060 (đ/lít).

Ngày 31/12/2019, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau: Giá xăng A95:
20.990 (đ/lít), giá dầu hỏa 15.580 (đ/lít), giá dầu điêzen 0,05S: 16.590 (đ/lít).

II. Tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về giá tại tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu trong năm 2019

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

-  Ngày 13/3/2019,  UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành Quyết định số
02/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Ngày 01/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND
quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn
tinh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Về việc triển khai chương trình bình ổn thị trường và các biện pháp
bình ổn giá
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-  Thực  hiện  chỉ  đạo  của  Thủ  tướng  Chính  phủ,  Bộ  Tài  chính,  Bộ  Công
Thương, UBND tỉnh về việc bình ổn giá trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi; Sở Tài
chính đã có kế hoạch số 362/KH-STC ngày 21/01/2019 triển khai thực hiện công
tác quản lý, điều hành, bình ổn thị trường phục vụ trước trong và sau Tết Nguyên
đán Kỷ Hợi và văn bản số 369/STC - QLGCS ngày 21/01/2019 đề nghị UBND các
huyện, thành phố chỉ đạo cho Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí cán bộ để theo dõi
và báo cáo diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa dịch vụ
phục vụ Tết nguyên đán gửi về Sở Tài chính để tổng hợp như: gạo nếp, gạo tẻ, thịt
gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thủy hải sản, rau xanh, trái cây, bánh kẹo, bia, rượu,
nước ngọt, hoa, cây cảnh, cước vận chuyển hành khách, giá dịch vụ trông giữ xe
đạp, xe máy, ô tô, vé tham quan… trước ngày 23/01/2019.

- UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 06/12/2018 v/v thực hiện
các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và Tết
Nguyên  đán Kỷ Hợi  2019 trên  địa  bàn tỉnh  Bà  Rịa  -  Vũng Tàu;  công văn số
449/UBND-VP ngày 16/01/2019 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành
nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự án toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi năm 2019;  công văn số 417/UBND-VP ngày 16/01/2019 về việc báo cáo
tình hình tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

- Ngày 09/1/2019, Sở Giao thông vận tải có Kế hoạch số 55/KH-SGTVT về
phục vụ vận chuyển khách Tết  nguyên đán 2019,  trong đó yêu cầu các doanh
nghiệp vận tải, bến xe, bến tàu không được tự ý nâng giá cước vận chuyển và các
loại dịch vụ phục vụ khách. Cần có các biện pháp nâng cao năng lực quản lý để
phục vụ tốt nhân dân, du khách trong dịp tết. Đồng thời thực hiện kê khai giá cước
theo đúng quy định.

- Thực  hiện chỉ  đạo  của  UBND  tỉnh  tại  văn  bản  số  449/UBND-VP ngày
16/01/2019 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị
trường, bảo đảm trật tự án toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, ngày
21/1/2019, Sở Thông tin và truyền thông có văn bản số 104/STTTT-TTBCXB về
việc tuyên truyền bình ổn giá trong dịp Tết. Trong đó, chỉ đạo Đài phát thanh và
truyền hình tỉnh thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình cung, cầu, giá cả
thị trường trước, trong và sau tết; chương trình bình ổn thị trường của tỉnh và thực
hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Ngày 09/02/2019, Sở Tài chính có văn bản số 609/STC-QLGCS gửi Bộ Tài
chính  về việc báo caó tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý, điều hành và
bình ổn giá thị trường trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

- Ngày 19/4/2019, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có văn bản số
784/SGT-QLVT về việc phục vụ vận chuyển hành khác trong dịp lễ 30/4-1/5/2019.
Trong đó đề nghị các bến xe, bến tàu Cảng vụ đường thủy nội địa và các đơn vị vận
tải thực hiện nghiêm việc tổ chức quản lý, kiểm tra kiểm soát xe tàu nhập bến theo
đúng quy định. Nghiêm cấm việc tăng bất hợp lý giá vé và các dịch vụ khác trong
các ngày nghỉ lễ.

- Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ
đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 03/7/2019, UBND
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tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có văn bản số 7087/UBND-VP ngày 18/7/2019 giao Sở Giao
thông vận tải triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu trên.

- Ngày 29/7/2019, Sở Giao thông vận tải có văn bản số 1593/SGTVT-VT triển
khai đến các cơ quan có liên quan, các bến xe khách đôn đốc nhắc nhở các đơn vị
vận tải hành khách tuyến cố định, taxi thực hiện kê khai, niêm yết giá cước; kịp thời
phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Ngày 19/9/2019 Sở Tài chính có văn bản số 3529/STC-QLGCS Triển khai
thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ-Trưởng Ban chỉ
đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 03/7/2019.

- Ngày 22/11/2019 UBND tỉnh có chỉ thị số 16/CT-UBND về việc thực hiện
các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp
tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Ngày 25/12/2019 Sở Giao thông vận tải có Quyết định số 770/QĐ-SGTVT
về việc thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp tết Nguyên
đán Canh Tý 2020.

-  Ngày  17/12/2019  Sở  Giao  thông  vận  tải  có  văn  bản  số  2899/SGTVT-
QLVTPT&NL gửi HTX vận tải Xuyên Mộc về bình ổn giá cước vận tải.

-  Ngày  20/12/2019  Sở  Giao  thông  vận  tải  có  văn  bản  số  2954/SGTVT-
QLVTPT&NL gửi HTX vận tải Châu Đức, Long Điền về bình ổn giá cước vận tải.

3.Tình hình thực hiện kê khai giá tại địa phương

Ngày 1/4/2019, Sở Tài chính đã có văn bản số 1232/STC-QLGCS V/v hướng
dẫn thực hiện kê khai giá đối với dịch vụ cảng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong năm 2019, Sở Tài chính đã tiếp nhận và xử lý 167 hồ sơ kê khai giá
theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

4. Về việc thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường

Thực hiện Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2019 của Bộ Tài chính quy
định chế độ báo cáo giá thị trường trên địa bàn tỉnh: 

+ Ngày 28/1/2019, Sở Tài chính có văn bản số 466/STC-QLGCS tham mưu
cho UBND tỉnh triển khai Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2019 của Bộ
Tài chính quy định chế độ báo cáo giá thị trường trên địa bàn tỉnh.

+ Ngày 27/2/2019, UBND tỉnh có văn bản số 1602/UBND –VP về việc triển
khai Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2019 của Bộ Tài chính quy định chế
độ báo cáo giá thị trường.

+ Ngày 3/4/2019, Sở Tài chính đã có Báo cáo số 1283/STC-QLGCS báo cáo
tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu trong tháng 3/2019 và Quý I/2019.

+ Ngày 6/5/2019, Sở Tài chính đã có Báo cáo số 1680/STC-QLGCS báo cáo
tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu trong tháng 4/2019.
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+ Ngày 5/6/2019, Sở Tài chính đã có Báo cáo số 2083/STC-QLGCS báo cáo
tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu trong tháng 5/2019.

+ Ngày 4/7/2019, Sở Tài chính đã có Báo cáo số 2463/STC-QLGCS báo cáo
tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu trong tháng 6/2019 và 6 tháng đầu năm 2019.

+ Ngày 5/8/2019, Sở Tài chính đã có Báo cáo số 2689/STC-QLGCS báo cáo
tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu trong tháng 7/2019.

+ Ngày 4/9/2019, Sở Tài chính đã có Báo cáo số 3322/STC-QLGCS báo cáo
tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu trong tháng 8/2019.

+ Ngày 4/10/2019, Sở Tài chính đã có Báo cáo số 3794/STC-QLGCS báo cáo
tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019.

+ Ngày 31/10/2019, Sở Tài chính đã có Báo cáo số 4203/STC-QLGCS báo
cáo tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu trong tháng 10 năm 2019.

+ Ngày 04/12/2019, Sở Tài chính đã có Báo cáo số 4732/STC-QLGCS báo
cáo tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu trong tháng 11 năm 2019.

5. Về công tác giá khác 

- Trong năm 2019 Sở Tài chính đã tham gia Hội đồng định giá tài sản theo
Quyết định của Tòa án: 32 vụ.

- Tham gia Hội đồng xác định giá bán tài sản, hàng hóa tịch thu sung công quỹ
do vi phạm hành chính: 13 vụ.

- Thực hiện định giá tài sản TTHS theo yêu cầu của cơ quan điều tra đối với 32
vụ việc (gồm 01 hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, 29 hồ sơ của Cơ
quan Cảnh sát Điều tra tỉnh và 02 hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện)

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày
12/6/2019 quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2019.

- Thực hiện thẩm định và có ý kiến đối với 10 phương án giá thuộc thẩm quyền
quyết định của UBND tỉnh: phương án giá sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên
địa bàn tỉnh; phương án giá bán nhà Khu tái định cư cánh đồng Mắt Mèo; phương án
đơn giá đào tạo nghề; giá vé tàu vận tải huyện Côn Đảo; giá cho thuê hào kỹ thuật,
thành phố Bà Rịa; giá cho thuê diện tích siêu thị, nhà trẻ tại chung cư 18 tầng, thị xã
Phú Mỹ; đơn giá xử lý nước thải khu chế biến hải sản tập trung huyện Đất Đỏ, giá dịch
vụ thoát nước thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa; giá dịch vụ sử dụng cầu, bến đối
với hành khách qua cảng Bến Đầm.

- Tham mưu Hội đồng giá đất cụ thể: thẩm định phương án giá đất tính tiền
chuyển mục đích sử dụng đất đối 08 dự án; thẩm định phương án giá đất tính tiền
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thuê đất đối với 9 dự án; thẩm định phương án giá đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
đối với 89 dự án. 

-  Tham mưu Hội đồng giá đất cụ thể thẩm định, xác định giá đất để đấu giá
QSD đất đối với 31 dự án.

(Đính kèm Phụ lục Bảng giá thị trường tháng 12/2019 trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa- Vũng Tàu)

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. UBND tỉnh;
- Các Sở: Công thương; NN&PTNT;
GTVT; LĐTB&XH;
- Cục Thống kê tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLGCS (Sơn) 

                                                                   Lê Ngọc Khánh
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