UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ TÀI CHÍNH
Số:36

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2022

/BC-STC

BÁO CÁO
Tình hình giá cả thị trường trước Tết
ngày 25/01/2022 (tức 23 tháng Chạp Âm lịch)
Kính gửi:
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- Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính;
- UBND thành phố Đà Nẵng.
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Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính về
việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình n giá tr ng dịp T t
Nguy n đán Nh
D n nă 2022 và Công văn số 8081/UBND-KT ngày
01/12/2021 của UBND thành phố về tri n hai thực hiện Chỉ thị 02/CT-BTC
của Bộ Tài Chính;
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND
thành phố Đà Nẵng về việc t chức T t Nguy n đán Nh D n nă 2022;
Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng ính bá cá tình hình i tra, the dõi
giá cả thị trường trước T t Nguy n đán Nh
D n 2022 tr n địa bàn thành phố
Đà Nẵng như sau:
1. Về triển khai công tác theo dõi giá cả thị trường trong dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Tri n hai thực hiện các văn bản chỉ đạ n u tr n, Sở Tài chính thành phố
Đà Nẵng đã ban hành K h ạch số 24/KH-STC ngày 10/12/2021 và Quy t định
số 03/QĐ-STC ngày 05/01/2022 về việc thành lập T i
tra, the dõi giá cả
thị trường trước, tr ng và sau T t Nguy n đán Nh D n nă 2022 tr n địa bàn
thành phố Đà Nẵng, đồng thời Sở Tài chính có Công văn số 4663/STC-GCS
ngày 10/12/2021 và Công văn số 221/STC-GCS ngày 20/01/2022 gửi UBND
các quận, huyện, Cục Quản lý thị trường, Công ty Quản lý và Phát tri n các chợ
Đà Nẵng, Ban Quản lý các chợ tr n địa bàn thành phố phối hợp tri n hai việc
i tra, the dõi bá cá giá cả thị trường trước, tr ng và sau T t Nguy n đán
Nh
D n 2022. Tr ng đó, tập trung the dõi, i
tra diễn bi n giá cả thị
trường các ặt hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực ti p nhu c u ti u dùng T t của
người d n; giá dịch vụ giữ xe tại các địa đi
inh d anh, buôn bán tập trung và
các đi vui chơi, giải trí; thuốc phòng và chữa bệnh ch người và các ặt hàng
hác phục vụ nhu c u T t tr n địa bàn quận, huyện.
Về công tác quản lý giá dịch vụ vận tải, thực hiện Công điện số 1677/CĐTTg ngày 04/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bả đả trật tự, an t àn gia
thông tr ng dịp T t Dương lịch, T t Nguy n đán Nh
D n và Lễ hội xu n
2022; K h ạch công tác phục vụ tốt nhu c u đi lại của nh n d n, bả đả trật
tự, an t àn gia thông tr ng dịp T t Dương lịch, T t Nguy n đán và ùa Lễ hội
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xu n Nh
D n nă 2022, Sở Gia thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ban
hành K h ạch số 5989/KH-SGTVT ngày 23/12/2021 về việc t chức tri n hai
phục vụ vận tải tr ng dịp T t Nguy n đán và Lễ hội xu n Nh D n nă 2022.
Ngày 06/01/2022, Sở Gia thông vận tải ban hành Quy t định số 06/QĐSGTVT về thành lập Ban chỉ đạ phục vụ vận tải hành hách bằng ô tô tr ng
dịp T t Nguy n đán Nh D n nă 2022; tr ng đó ời đại diện Cục quản lý thị
trường, Sở Tài chính thành phố là thành vi n ban chỉ đạ đ ịp thời phối hợp,
xử lý các vấn đề có li n quan đ n lĩnh vực giá tr ng h ạt động vận tải dịp T t
Nguy n đán Nh D n.
2. Tình hình giá cả thị trường ngày 25/01/2022 (tức 23 tháng Chạp
Âm lịch)
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Tr ng những ngày giáp T t Nguy n Đán Nh
D n nă 2022, tình hình
thị trường ngày 25/01/2022 bắt đ u sôi động; hàng hóa tại chợ ph ng phú, đả
bả phục vụ nhu c u ua sắ của người d n. Tuy nhi n lượng hách hàng đ n
chợ thưa thớt hơn các nă trước. Công tác i
tra, i
s át luôn được duy
trì. Giá cả các ặt hàng thi t y u tr n địa bàn thành phố Đà Nẵng h u h t n
định, hông bi n động nhiều s với ngày 22 tháng Chạp Â lịch, ri ng giá các
ặt hàng trái c y, h a tươi, gà, thịt bò có tăng nhẹ d nhu c u cúng tất ni n dịp
cuối nă của người d n, cụ th như sau:
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a) Giá thịt heo n định cụ th : Thịt ông: 100.000 đồng/ g, thịt vai
100.000 đồng/ g, thịt ba chỉ: 140.000 đồng/ g. Giá thịt bò fillet, bò đùi có tăng
nhẹ từ ức 250.000 đồng/ g đ n 260.000 đồng/ g (+10.000 đồng/ g).
b) Thịt gia c
có tăng s với ngày hô qua, cụ th giá gà ta còn sống:
180.000-190.000 đồng/ g (+20.000 đồng/ g) ; trứng vịt: 3.500 đồng/quả, trứng
gà qu : 4.500 đồng/quả, trứng gà công nghiệp: 2.500 đồng/quả. Giá chả he có
ức da động từ 190.000-200.000 đồng/ g, giá chả bò 280.000-300.000
đồng/ g tùy và chất lượng và ặt bằng chung từng chợ.
c) Giá cá thu hông bi n động s với ngày hô qua và ch nh lệch từ
20.000 đ n 50.000 đồng/ g giữa các chợ tr n địa bàn thành phố, giá da động
tr ng h ảng 250.000 - 300.000 đồng/ g.
d) Giá các sản phẩ rau hành, lagi
n định, nguồn cung dồi dà d thời
ti t nắng nhẹ, ưa ít thuận lợi ch rau phát tri n.
đ) Giá các l ại trái c y tăng nhẹ s với ngày hô qua, cụ th mãng c u:
60.000 đồng/ g -70.000 đồng/ g (+10.000 đồng/ g), bưởi Nă R i: 45.000
đồng/ g-50.000 đồng/ g (+5.000 đồng/ g); ca sành 30.000 đồng-35.000
đồng/ g (+5.000 đồng/ g).
e) Các l ại thực phẩ công nghệ như bia, nước ngọt, đường, d u ăn và
bột ngọt giá n định, hông có bi n động.
g) Thuốc phòng, chữa bệnh ch người: các cơ sở inh d anh thuốc y t
lớn đã thực hiện việc ni
y t giá và bán the giá ni
y t. Giá thuốc nhìn
chung n định, hông có bi n động.
h) Giá dịch vụ trông giữ xe áy ở ột số đi d Ban Quản lý chợ quản
lý, giá cước vẫn đúng the quy định của UBND thành phố.

2
(Bảng phụ lục các ặt hàng thi t y u phục vụ T t Nh D n è the ).
Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng ính bá cá Bộ Tài chính và UBND
thành phố./.
Nơi nhận:
- Như tr n;
- BCĐ 389/TP (đ bá cá );

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giá đốc Sở (đ b/cá );
- Lưu: VT, VBĐT, GCS.Danh.
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Trần Thủ

