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        Số:  134/BC-STC Gia Lai, ngày  06  tháng 6 năm 2022 
  

 

BÁO CÁO 
Tình hình giá cả thị trường tháng 5 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 5/2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau: 

I/ Tình hình chung:  

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

tháng 5 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 ở một số mặt hàng như một số 

loại rau, củ; dầu ăn, đường... các doanh nghiệp sản xuất và phân phối cũng đã đưa 

thêm nhiều mặt hàng thực phẩm vào diện bình ổn giá và bảo đảm nguồn cung dồi 

dào nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân.  

- Bên cạnh đó, tình hình cung ứng, giá hàng hóa tại các siêu thị, hệ thống 

cửa hàng thực phẩm trên địa bàn ổn định. Các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu 

số đông người dân rất phong phú, bảo đảm chất lượng. Tại nhiều siêu thị như 

Vinmart, Co.opmart các chương trình khuyến mãi giảm giá vào cuối tuần nên thị 

trường tiêu thụ hàng hóa sôi động. 

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

            1/ Lương thực, thực phẩm:  

a. Lương thực: Hiện nay giá gạo vẫn giữ mức giá ổn định, không thay đổi 

giá so với tháng 4/2022. Giá gạo tẻ thường có giá 11.500 đ/kg, giá gạo tẻ ngon 

19.500 đ/kg. 

b. Thực phẩm: 

-  Giá rau, củ, quả tăng so với tháng 4/2022 do các cơn mưa kéo dài liên tục 

khiến việc trồng, chăm sóc và thu hoạch của người dân gặp khó khăn, thêm vào đó 

chi phí vận chuyển tăng cao do tác động xăng dầu trong những kỳ điều hành gần 

đây khiến giá cả tăng, cụ thể: bắp cải trắng tăng 1.000 đ/kg (tăng 5,88%) hiện có giá 

18.000 đ/kg; cải xanh tăng 2.000 đ/kg (tăng 18,18 %) hiện có giá 13.000 đ/kg, bí 

xanh tăng 2.000 đ/kg (tăng 13,33 %) hiện có giá 17.000 đ/kg. 

- Giá thịt lợn trong tháng biến động giảm 10.000 đ/kg (giảm 9,09 %) so với 

tháng 4/2022, nguồn cung thịt lợn được đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng. 

Hiện tại giá thịt lợn nạc thăn đang ở mức 100.000 đ/kg.  



 

- Giá thịt bò thăn giữ mức gia ổn định so với tháng 4/2022, hiện có giá 

270.000 đ/kg, thịt bò bắp hiện có giá 245.000 đ/kg. Tại các siêu thị dành nhiều ưu 

đãi cho mặt hàng thực phẩm vào dịp cuối tuần như thịt cốt lết có giá 145.500 đ/kg; 

thị vai đùi 142.500 đ/kg; ba rọi rút sườn 185.000 đ/kg. 

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 4/2022, nhóm hàng này 

tăng giá ở một số mặt hàng, cụ thể như: dầu thực vật Simply tăng 10.000 đ/lít (tăng 

22,22%) hiện có giá 55.000 đ/lít; đường trắng tăng 1.000 đ/kg (tăng 4,55%) hiện có 

giá 23.000 đ/kg; nước ngọt Coca tăng 5.000 đ/thùng (tăng 2,78%) hiện có giá 

185.000 đ/thùng. 

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

biến động ở một số mặt hàng so với giá công bố quý IV/2021. Giá vật liệu xây dựng 

công bố quý I/2022 của Sở Xây dựng tại một số mặt hàng như sau: thép cuộn 

Pomina phi 6 – phi 8 tăng 2.600 đ/kg (tăng 15,12%), có giá 19.800 đ/kg; cát xây có 

giá 236.364 đồng/m3, gạch 6 lỗ tròn 85x125x200 Tuynel An Cư, Đak Pơ tăng 150 

đ/viên (13,64%) có giá 1.250 đ/viên  

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 tăng so với tháng 4/2022, tăng 800 đ/kg (tăng 1,92 %), hiện nay có giá 

là 42.500 đ/kg. 

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

- Giá gas (bình 12kg) giảm 25.000 đ/bình (giảm 4,94%) so với giá tháng 

4/2022, hiện đang có giá 481.000 đ/bình. 

- Tổng Công ty xăng dầu điều chỉnh giá xăng dầu 03 lần:  

- Từ 15h00’ ngày 04/5/2022: 

+ Giá xăng Ron 95-III: 28.990 đ/lít. 

+ Giá xăng E5 Ron 92-II: 28.000 đ/lít.  

+ Giá dầu Diezel 0,05: 26.040 đ/lít. 

- Từ 15h00’ ngày 11/5/2022:  

+ Giá xăng Ron 95-III: 30.570 đ/lít. 

+ Giá xăng E5 Ron 92-II: 29.520 đ/lít.  

+ Giá dầu Diezel 0,05: 27.180 đ/lít. 

- Từ 15h00’ ngày 23/5/2022:  

+ Giá xăng Ron 95-III: 31.260 đ/lít. 

+ Giá xăng E5 Ron 92-II: 30.220 đ/lít.  

+ Giá dầu Diezel 0,05: 26.060 đ/lít. 

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

05/2022 giá vàng thị trường Gia Lai (giá vàng 9999) đang ở mức 5.518.000 đ/chỉ, 

giảm 192.000 đ/chỉ (giảm 3,36%) so với tháng 4/2022.  

 



III/ Công tác Quản lý Giá tháng 5/2022:  

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 5, Sở Tài chính nhận được tổng cộng 52 hồ sơ kê 

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

 2. Phối hợp cùng các Sở, ngành có liên quan kiểm tra hồ sơ phương án thẩm 

định tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền 

sử dụng đất của các địa phương. 

3. Tham gia các Hội đồng định giá hàng hóa tịch thu vi phạm hành chính, 

định giá tài sản các vụ án dân sự theo yêu cầu của Tòa án tỉnh, Cục thi hành án; định 

giá tố tụng hình sự theo đề nghị của Cơ quan cản sát điều tra – Công an tỉnh Gia 

Lai. 

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.  Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành xây dựng bảng giá tính lệ phí trước bạ 

đối với nhà, tham mưu trình UBND tỉnh ban hàng bảng giá tính lệ phí trước bạ đối 

với nhà theo quy định. 

6. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải thẩm định phương án giá dịch 

vụ ra vào bến xe trên địa bàn tỉnh Gia Lai để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 

Quyết định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết 

định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 08/6/2011. 

7. Phối hợp với các Sở, địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu, trình 

UBND tỉnh xem xét, quyết định phê Phương án giá nước sạch của Công ty cổ phần 

cấp nước Sài Gòn – Pleiku và Quyết định Phê duyệt Phương án giá và ban hành 

Quy định giá bán buôn nước sạch sinh hoạt do Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn – 

Pleiku cung cấp. 

 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 5/2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Tài 

chính kính báo cáo Cục Quản lý Giá, UBND tỉnh./. 

 

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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