
 

 

  

 

 

 UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /STC-QLG&CS  Tây Ninh, ngày        tháng 01 năm 2023 
V/v báo cáo tình hình giá thị trường 

trước tết theo theo Chỉ thị 03/CT-BTC 

ngày 12/12/2022 

 

 

  

Kính gửi: Cục quản lý giá – Bộ Tài chính. 
 

Căn cứ Chỉ thị 03/CT-BTC ngày 23/12/2022 của Bộ Tài chính về việc 

tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023; 

Căn cứ Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ báo cáo giá thị trường thay thế Thông tư số 55/2011/TT-

BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường 

hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu; 

Sở Tài chính báo cáo tình hình giá thị trường trước tết theo Chỉ thị 03/CT-

BTC ngày 12/12/2022, cụ thể như sau: 

A. Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý điều hành và bình 

ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; 

I. Tình hình chung: 

So với tháng 12, tình hình giá cả thị trường tỉnh Tây Ninh không có biến 

động nhiều, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ 

động trong tổ chức dự trữ hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân với 

chủng loại hàng hóa đa dạng và phong phú. Tuy nhiên sức mua hàng hóa hiện 

tại (ngày 21 âm lịch) chỉ tăng nhẹ, chủ yếu tập trung ở các siêu thị do siêu thị đã 

tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn, khuyến mãi nên thu hút được người dân 

tham gia. Bên cạnh đó, giá một số mặt hàng có tăng so với giá tháng trước chủ 

yếu do tăng chênh lệch thuế giá trị gia tăng từ 8% lên 10%.  

II. Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính: 

1. Lương thực:  

Chỉ số giá nhóm hàng lương thực không thay đổi so tháng trước do người 

dân trong tỉnh vẫn chưa mua sắm tết nhiều. 

Giá bán một số loại lương thực chủ yếu như sau: 

a) Lúa: Lúa thường: 9.500 đồng/kg – 10.500 đồng/kg. 

b) Gạo: 

- Gạo tẻ thường: từ 14.500 đồng/kg – 16.000 đồng/kg. 

- Gạo Tài nguyên loại I: 22.000 đồng/kg – 23.500 đồng/kg. 

 

2. Thực phẩm: 
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Do lượng cung dồi dào nên  giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết cơ 

bản ổn định và không có biến động lớn, tương đối ổn định so với cùng kỳ năm 

trước. Giá các mặt hàng thiết yếu tại khu vực thành phố Tây Ninh và khu vực 

các huyện có sự chênh lệch, tuy nhiên không đáng kể. Riêng đối với mặt hàng 

thịt lợn ổn định trong những tháng gần đây và có chưa có dấu hiệu thay đổi giá.   

Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh 

đảm bảo đầy đủ nguồn cung hằng ngày và đáp ứng phục vụ tốt nhu cầu mua sắm 

của người dân nhất là mặt hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, rau 

củ quả,… trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.  

Nhìn chung, tình hình hàng hóa trên thị trường cơ bản ổn định; nguồn cung 

hàng hóa vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, giá cả ổn định, không xảy ra 

tình trạng thiếu hàng, sốt giá, chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay 

tăng giá bất hợp lý, giá cả một số mặt hàng thiết. 

Giá bán một số loại thực phẩm chủ yếu như sau: 

a) Thịt heo: 

- Thịt lợn hơi: 55.000 đồng/kg – 75.000 đồng/kg. 

- Thịt lợn nạc thăn: 105.000 đồng/kg - 125.000 đồng/kg. 

b) Thịt bò: 

- Thịt bò thăn: 255.000 đồng/kg - 275.000 đồng/kg. 

- Thịt bò bắp: 240.000 đồng/kg – 260.000 đồng/kg. 

c) Thịt gà: 

- Gà ta còn sống (gà mái dầu) từ 115.000 đồng/kg - 130.000 đồng/kg. 

- Gà công nghiệp làm sẵn (nguyên con): 60.000 đồng/kg - 80.000 đồng/kg. 

d) Các mặt hàng thủy, hải sản: 

- Cá Lóc: 95.000 đồng/kg - 105.000 đồng/kg. 

- Cá chép: 80.000 đồng/kg – 95.000 đồng/kg. 

e) Các loại rau, củ, quả: 

- Bắp cải trắng: 15.000 đồng- 17.000 đồng. 

- Cải bẹ xanh: từ 15.000 đồng/kg – 17.000 đồng/kg. 

- Cà chua: 20.000 đồng/kg - 23.000 đồng/kg. 

- Bí xanh: 19.000 đồng/kg - 21.000 đồng/kg. 

3. Nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng:  

- Dầu ăn thực vật cooking Tường An: 59.000 đồng/lít. 

- Muối iot: 7.000 đồng/kg. 

- Đường Biên hòa:  26.000 đ/kg - 28.000 đồng/kg. 

- Cocacola lon: 190.000 đồng/thùng - 200.000 đồng/thùng. 

- 7 Up lon: 185.000 đồng/thùng - 195.000 đồng/thùng. 

- Bia Sài Gòn lon: 220.000 đồng/thùng - 240.000 đồng/thùng. 

- Sữa Dielac Alpha Grow plus 2+ (Trẻ từ 1 đến 2 tuổi) 900g: 350.000 – 

400.000 đồng/hộp.  



 

 

  

 

 

4. Nhóm Vật tư nông nghiệp, chất đốt và vật liệu xây dựng 

a) Vật tư nông nghiệp 

Các mặt hàng vật tư nông nghiệp (Giống lúa, Vac-xin phòng bệnh vật 

nuôi,  thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ,  phân bón)  trong dịp trước tết 

nguyên đán có giá không thay đổi so với tháng 12 năm 2022. 

b) Chất đốt, nhiên liệu 

Giá gas đun đầu tháng 01 năm 2023 giảm 23.000  đồng/ bình 12kg, tức 

giảm 5,25%  so với tháng 12 năm 2022. 

Giá xăng hiện tại tăng 7,03% so với tháng trước: xăng E5 Ron 92 tăng  

7,03%, xăng Ron 95 tăng 6,56%, giá dầu tăng 4,25%.  

c) Vật liệu xây dựng: 

Trong tháng 01 năm 2023, giá vật liệu xây dựng đa số không thay đổi, chỉ 

có giá thép xây dựng giảm 1,09% so với tháng 12 năm 2022. 

5. Giá vàng và Đô la Mỹ: 

Giá vàng 99,9% (vàng trang sức) trong tháng 01 năm 2023 tăng 1,12% và 

tỷ giá hạch toán đồng Việt Nam với đô la Mỹ trong tháng 01 năm 2023 giảm 

0,89% so với tháng 12 năm 2022. 

(Phụ lục kèm theo) 

B. Tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/CT-

BTC ngày 23/12/2022 của Bộ Tài chính 

1. Về kinh doanh hàng hóa: 

Trong tháng 01 năm 2023, Siêu thị Co.opMart Tây Ninh, Siêu thị 

Co.opMart  Gò Dầu, Siêu thị Co.opMart  Châu Thành  và siêu thị Co.opMart 

Dương Minh Châu đã tổ chức thực hiện 09 chuyến bán hàng lưu động phục vụ 

nhân dân ở khu vực nông thôn và công nhân lao động ở các khu, cụm công 

nghiệp với tổng doanh thu bán hàng hóa trên 62 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty 

TNHH Xuất nhập khẩu - Thương mại - Công nghệ - Vận tải Hùng Duy đã thực 

hiện các chuyến bán hàng lưu động trong 2 ngày cuối năm thu về khoảng 54 

triệu đồng. 

Thông qua các chuyến hàng lưu động đưa hàng Việt đến các khu, cụm 

công nghiệp, các xã biên giới, nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để 

người dân tiếp cận được nguồn hàng chất lượng bảo đảm, giá cả hợp lý, qua đó 

góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời định hướng, khuyến 

khích thói quen tiêu dùng hàng Việt. 

Nhìn chung thị trường trước Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 ổn định, 

không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay đột biến về cung cầu hàng hóa và giá 

cả. 

2. Về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

Thực hiện Kế hoạch số 4295/KH-BCĐ ngày 09/12/2022 của Ban Chỉ đạo 

liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Tây Ninh về việc Triển khai công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 
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2023, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 3061/KH-SCT ngày 20 tháng 

12 năm 2022 của Sở Công Thương về kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023. 

Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 10/01/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do 

Sở Công Thương chủ trì đã tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm tại 08 cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Tây Ninh (04 cơ sở sản 

xuất, 04 cơ sở kinh doanh). Trong đó, 02 cơ sở vi phạm (chưa xử lý). 

Nhìn chung, các cơ sở đảm bảo tương đối các điều kiện an toàn thực 

phẩm. Tuy nhiên, do tập trung sản xuất mà không quan tâm đến việc thực hiện 

các thủ tục pháp lý nên đã để Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm hết hiệu lực mà chưa tiến hành thủ tục cấp lại. 

3. Về  công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tập 

trung tại các tuyến và địa bàn trọng điểm 

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 2120/KH-HQTN ngày 16/12/2022 trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý 

Mão năm 2023. 

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm 

soát chặt chẽ hàng hóa, hành lý xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận tải 

xuất cảnh, nhập cảnh; trong đó tập trung chú ý các đối tượng là lái xe, phụ xe, 

cư dân biên giới, các phương tiện thường xuyên qua cửa khẩu để giao nhận hàng 

hóa và một số hàng hóa trọng điểm như: pháo nổ, thuốc lá điếu, dược phẩm mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng, đường cát, hàng điện tử, rượu, bia, vàng, ngoại tệ, 

bánh kẹo, nước ngọt,...để kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng và hàng hóa vi 

phạm góp phần bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023. 

Trên đây là báo cáo của Sở Tài chính, kính chuyển Cục quản lý Giá –Bộ 

Tài chính tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLGCS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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