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BÁO CÁO 
Tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2022    

trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 

            Thực hiện quy định tại Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của 

Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo giá thị trường. Sở Tài chính tỉnh Gia Lai báo 

cáo tình hình giá thị trường tháng 02/2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau: 

I/ Tình hình chung:  

 Tháng 02/2022 là thời điểm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do đó 

thị trường các mặt hàng phục vụ Tết khá sôi động, giá cả một số mặt hàng có biến 

động tăng nhưng không có đột biến về giá, vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đặc biệt, 

trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tình hình cung cầu thị trường diễn ra sôi 

động, nguồn hàng hóa ổn định, phong phú, không có hiện tượng khan hiếm hàng, 

đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. 

Một số yếu tố tác động đến sự vận động của giá thị trường tại địa phương 

tháng 02 năm 2022: 

- Sự biến động giá vàng, giá xăng dầu và giá nông sản địa phương phụ 

thuộc vào giá trong nước và giá Quốc tế.   

- Nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng, giảm ở một số mặt hàng, tuy 

nhiên vẫn trong tầm kiểm soát.  

II/ Diễn biến giá cả một số mặt hàng chính: 

            1/ Lương thực, thực phẩm:  

a. Lương thực: Hiện nay giá gạo tẻ hiện đang ở mức 19.000 đ/kg, vẫn giữ 

mức giá ổn định, không thay đổi giá so với tháng 01/2022. 

b. Thực phẩm: 

-  Rau, củ, quả giảm so với tháng 01/2022 do vào mùa các loại rau, bên cạnh 

đó, đang thời kỳ thu hoạch nên lượng rau trên thị trường dồi dào và phong phú 

chủng loại, cụ thể: bắp cải trắng giảm 2.000 đ/kg (giảm 11,76%) hiện có giá 15.000 

đ/kg, bí xanh giảm 3.000 đ/kg (giảm 17,65%) hiện có giá 14.000 đ/kg . 

- Giá thịt lợn trong tháng biến động giảm 5.000 đ/kg (giảm 4,00%) so với 

tháng 01/2022, dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát, nguồn cung thịt lợn được đảm 

bảo, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng. Hiện tại giá thịt lợn nạc thăn đang ở mức 

120.000 đ/kg.  

- Giá thịt bò thăn biến động giảm 5.000 đ/kg (giảm 4,00%) so với tháng 

01/2022, hiện có giá 285.000 đ/kg, thịt bò bắp giữ mức ổn định, hiện có giá 250.000 



đ/kg. Tại các siêu thị, loại thịt bò đang được bán với giá khuyến mãi như sườn bò tơ 

209.000 đồng/kg, đùi bò tơ 259.000 đồng/kg, đảm bảo nguồn cung cho thị trường và 

được bày bán tại Trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ trên địa bàn tỉnh.   

2. Hàng tiêu dùng:  Là nhóm hàng đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu 

mã để phục vụ nhu cầu tiêu dùng người dân. So với tháng 01/2022, giá bia ken biến 

động giảm 20.000 đ/thùng (giảm 4,08%) hiện có giá 470.000 đ/thùng; bia sài gòn 

xanh giữ mức ổn định hiện có giá 235.000 đ/thùng; giá nước ngọt Coca biến động 

giảm 15.000 đ/thùng (giảm 8,11%) hiện có giá 170.000 đ/thùng. 

3. Hàng vật tư và vật liệu xây dựng: Giá hàng vật tư và vật liệu xây dựng có 

biến động tăng, giảm ở một số mặt hàng so với giá công bố quý III/2021, cụ thể: cát 

xây có giá 236.364 đồng/m3, tăng 9.091 đ/m3 (4,00 %), cát tô có giá 318.182 

đồng/m3, giữ nguyên giá, thép cuộn Pomina phi 6 – phi 8 có giá 17.200đ/kg, giảm 

200 đ/kg (1,15%), gạch đặc 50x90x200 Tuynek An Cư, Đak Pơ có giá 1.000đ/viên 

giảm 500 đ/viên (33,33%) (Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV/2021 của Sở Xây 

dựng)   

4. Hàng nông sản: (mặt hàng cà phê): Thị trường tỉnh Gia Lai giá các mặt 

hàng nông sản chịu tác động chung của giá cả trong nước và thế giới, cụ thể: giá cà 

phê nhân xô hiện nay có giá là 40.600 đ/kg, tăng 800 đ/kg (tăng 2,01 %) so với 

tháng 01/2022.  

 5. Giá gas, xăng, dầu trong tháng 02/2022 biến động giá cụ thể:    

- Giá gas (bình 12kg) hiện đang có giá 447.000 đ/bình, tăng 14.000 đ/bình 

(tăng 3,23%) so với giá tháng 01/2022. 

- Tổng Công ty xăng dầu điều chỉnh giá xăng dầu 02 lần:  

- Từ 15h00’ ngày 11/02/2022: 

+ Giá xăng Ron 95-III: 25.820 đ/lít. 

+ Giá xăng E5 Ron 92-II: 25.060 đ/lít.  

+ Giá dầu Diezel 0,05: 20.250 đ/lít. 

- Từ 15h00’ ngày 21/02/2022:  

+ Giá xăng Ron 95-III: 26.800 đ/lít. 

+ Giá xăng E5 Ron 92-II: 26.040 đ/lít.  

+ Giá dầu Diezel 0,05: 21.210 đ/lít. 

 6. Giá vàng trong nước biến động tăng theo giá vàng thế giới, trong tháng 

02/2022 giá vàng thị trường Gia Lai (giá vàng 9999) đang ở mức 5.530.000 đ/chỉ, 

tăng 155.000 đ/chỉ (tăng 2,88 %) so với tháng 01/2022.  

III/ Công tác Quản lý Giá tháng 02/2022:  

Thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường đặc biệt là các loại giá cả 

hàng hóa, lương thực, thực phẩm qua đó kịp thời báo cáo tình hình giá cả thị trường 

trên địa bàn đảm bảo đúng thời gian quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh. 

1. Kê khai giá: Trong tháng 01, Sở Tài chính nhận được tổng cộng 33 hồ sơ 

kê khai giá bao gồm xăng dầu, khí hóa lỏng, sữa, giá cước taxi, ô tô... 



2. Triển khai thực hiện Công văn số 882/VPCP-KTTH ngày 10/02/2022 của 

Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái 

về công tác điều hành giá năm 2022. Sở Tài chính đã có Công văn số 525/STC-

QLGCS ngày 28/02/2022 tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo và giao nhiệm 

vụ cho các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai một số nội 

dung về công tác điều hành giá năm 2022. 

         3. Họp Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh thẩm định phương án Giá 

đất cụ thể và hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước 

thu hồi đất thực hiện dự án; Giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất; Giá đất cụ thể để 

tính thu tiền sử dụng đất của các đơn vị, địa phương. 

4. Nhập liệu giá thị trường theo chương trình CSDL quốc gia về giá của Bộ Tài 

chính và cập nhật nội dung tại phần mềm Cơ sở dữ liệu Giá tại địa phương. 

5. Tham gia định giá tài sản tố tụng dân sự theo yêu cầu của Tòa án nhân dân 

tỉnh.      

 IV/ Dự báo giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai: không có nhiều 

biến động. 

Trên đây là báo cáo thị trường tháng 02/2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở 

Tài chính kính báo cáo Cục Quản lý Giá tổng hợp theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        KT. GIÁM ĐỐC  

- Cục QLG - BTC (B/c);             PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (B/c); 

- GĐ & PGĐ sở; 

- Lưu: VT, QLGCS. 

 

         

 

          Đặng Công Lâm 
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