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BÁO CÁO
Tình hình giá cả thị trường và thực hiện công tác quản lý giá 
trong tháng 5 năm 2020 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 5/2020 so với bình quân cùng kỳ tăng 4,32%, so với tháng
5/2019 tăng 2,52%, so với kỳ gốc năm 2014 tăng 12,67%, so với tháng trước
tăng 0,25%. So với bình quân cùng kỳ, có 11 nhóm hàng tăng giá và 02 nhóm
hàng giảm giá. Trong đó:

- Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 10,62%; nhóm đồ uống và thuốc
lá tăng 0,66%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,61%; nhóm văn hóa,
giải trí và du lịch tăng 1,84%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng
17,06%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,41%; nhóm hàng hóa và dịch
vụ khác tăng 1,44%; nhóm giáo dục tăng 0,42%; chỉ số giá vàng tăng 23,11%;
nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,79%; chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 0,33%.

-Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,04%; nhóm giao thông giảm 7,2%.

2. Một số yếu tố chính tác động đến mặt bằng giá thị trường trong
tháng 5 năm 2020.

Trong đầu tháng 5 năm 2020 do vẫn còn ảnh hưởng từ dịch COVID-19 làm
cho nhu cầu mua sắm, đi lại, du lịch của người dân trên địa bàn tỉnh giảm so với
tháng trước. Đến thời điểm giữa tháng 5 năm 2020, tình hình dịch bệnh được
kiểm soát tốt, do đó nhu cầu đi lại, du lịch, mua sắm của người dân trở lại bình
thường. Đối với mặt hàng thịt lợn, do hạn chế nguồn cung, gia tăng nhu cầu
trong thời điểm sau tết, giá thịt lợn trong tháng 5 năm 2020 liên tục tăng cao, do
đó các mặt hàng chế biến từ thịt lợn ở mức cao.

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: 
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Trong tháng 5/2020 thị trường vàng diễn biến phức tạp và có xu hướng
tăng so với tháng 4/2020.  Tại phiên giao dịch ngày 01/5/2020, giá vàng SJC
mua  vào  ở  mức  47,85  triệu  đồng/lượng,  giá  bán  ra  ở  mức  48,50  triệu
đồng/lượng. Chốt phiên giao dịch ngày 31/5/2020, giá vàng SJC mua vào ở mức
48,52 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 48,90 triệu đồng/lượng.

b) Giá mua bán đô la Mỹ:

Đầu tháng 5/2020 tỷ giá đô la dao động với mức giá mua vào ở mức 23.300
đ/USD, bán ra ở mức 23.510 đ/USD; đến cuối tháng 5/2020, tỷ giá mua vào ở
mức 23.160đ/USD, bán ra ở mức 23.270 đ/USD.

Tỷ giá hạch toán tháng 5 năm 2020 được Bộ Tài chính công bố tại Thông
báo số 2234/TB-KBNN ngày 29/4/2020 là 1 USD = 23.240 đồng.

3.2. Giá lương thực, thực phẩm:

Trong tháng 5 năm 2020 tình hình giá lương thực, thực phẩm trên địa bàn
tỉnh ổn định, không có hiện tượng tăng giá, sốt giá bất thường gây ảnh hưởng
đến quyền lợi của người tiêu dùng, riêng giá mặt hàng thịt lợn liên tục tăng do
khan hiếm nguồn cung, giá cả một số các mặt hàng thiết yếu cụ thể như sau:

a) Giá lương thực: 

Gạo tẻ thường 11.000- 11.500đ/kg, gạo thơm đặc biệt 20.500 - 22.000đ/kg.

b) Giá thực phẩm: 

Giá bán lẻ thịt lợn ở mức 150.000đ/kg – 160.000đ/kg, thịt lợn hơi ở mức
90.000đ/kg. Thịt bò thăn loại 1 từ 280.000 – 290.000đ/kg; Gà ta sống: 130.000đ/
kg -140.000đ/kg. Cá bạc má từ 90.000 – 100.000 đ/kg. Cá lóc nuôi  70.000
đ/kg- 75.000đ/kg, Cá chép từ 75.000đ –80.000 đ/kg.

- Giá bán lẻ các mặt hàng rau, củ, quả, trứng gia cầm có xu hướng tăng nhẹ
do nắng nóng kéo dài: cà chua 18.000 - 20.000 đ/kg, bắp cải 15.000 - 18.000
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....)  giảm  nhẹ:  bia
Heineken  từ  370.000  -  380.000  đồng/thùng,  bia  Tiger  300.000-320.000
đồng/thùng,  nước  ngọt  (Cocacola,  Pepsi,  7up)  giá  từ  170.000  –  172.000
đồng/thùng.

3.3. Giá vật tư và hàng tiêu dùng khác: 

- Giá cả thị trường các mặt hàng VLXD trong tháng 5 năm 2020 có xu
hướng ổn định, cụ thể: Giá thép Vinakyoel phi 6 - phi 8: 13.900  đ/kg; Giá xi
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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 tháng 5/2020, giá xăng dầu có 02 lần điều chỉnh giá, cụ thể: 

Ngày 13/5/2020, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau: Giá xăng A95:
12.230đ/lít, giá dầu hỏa  7.880đ/lít , giá dầu điêzen 0,05S: 9.850 đ/lít.

Ngày 28/5/2020, giá xăng dầu điều chỉnh ở mức như sau: Giá xăng A95:
13.120đ/lít, giá dầu hỏa  8.750đ/lít , giá dầu điêzen 0,05S: 10.740 đ/lít. 

II. Tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về giá tại tỉnh Bà
Rịa Vũng Tàu trong tháng 5 năm 2020

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

Trong tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không ban hành
văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giá.

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

Trong tháng 5 năm 2020, Sở Tài chính  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp
nhận và xử lý 10 hồ sơ kê khai giá theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

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

Thực hiện Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài
chính về quy định chế độ báo cáo giá thị trường, Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu đã có Báo cáo số 1766/BC-STC ngày 04/5/2020 báo cáo tình hình giá
cả thị trường và thực hiện công tác quản lý giá trong tháng 4 năm 2020 trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Về công tác giá khác 

Trong tháng 5/2020, Sở Tài chính đã tham gia:

- Hội đồng xác định giá bán tài sản, hàng hóa tịch thu sung công quỹ do vi
phạm hành chính: 02 vụ.

- Hội đồng định giá theo yêu cầu của Tòa án: 03 vụ

- Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 03 vụ.

- Hội đồng giá đất cụ thể: thẩm định 10 phương án giá đất cụ thể.

- Có văn bản số 1946/STC-QLGCS&TCDN ngày 18/5/2020 gửi Sở Tài
nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo mẫu phương án bán đấu giá quyền
sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường.
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- Có văn bản số 1936/STC-QLGCS&TCDN ngày 15/5/2020 gửi Sở Tài
nguyên và Môi trường về việc góp ý mẫu quyết định công nhận kết quả đấu giá
quyền sử dụng đất của UBND tỉnh.

- Có văn bản số 1881/STC-QLGCS&TCDN ngày 13/5/2020 gửi UBND
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc bổ sung điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh
hoạt, giá dịch vụ, phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. Ngày 01/6/2020, UBND tỉnh đã
có văn bản số 5444/UBND-VP ngày 01/6/2020 đồng ý theo đề nghị của Sở Tài
chính tại văn bản số 1881/STC-QLGCS&TCDN để triển khai thực hiện.

- Có văn bản số 1762/STC-QLGCS&TCDN ngày 06/4/2020 gửi UBND
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về hệ số
điều chỉnh giá đất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020.

Trên đây là báo cáo tình hình giá cả thị trường và thực hiện công tác quản
lý giá tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sở Tài chính tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu kính báo cáo./.

(Đính kèm Phụ lục Bảng giá thị trường tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu)

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính (để báo cáo); KT. GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Sở: Công thương; NN&PTNT;
GTVT; LĐTB&XH; Y tế; Xây dựng,
GD&ĐT.             (để biết)
- Cục Thống kê tỉnh;             
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Sở (đăng tải);
- Lưu: VT, QLGCS&TCDN (Sơn);

                                                                                 Trương Kim Tân
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