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BÁO CÁO
Tình hình giá cả thị trường tháng 12/2019
trên địa bàn tỉnh Kon Tum
I. Tình hình giá cả thị trường tháng 12/2019:
Tình hình giá cả thị trường tháng 12/2019 trên địa bàn tỉnh nhìn chung có biến
động tăng, giảm ở một số mặt hàng như: Thực phẩm, vật tư, hàng tiêu dùng; vàng có
biến động tăng giảm qua từng thời điểm. Riêng các mặt hàng khác nhìn chung ổn
định. Diễn biến các nhóm hàng cụ thể như sau:
1. Hàng lương thực:
Giá bán lẻ các mặt hàng lương thực tháng 12/2019 ổn định so với tháng
11/2019, cụ thể: Giá thóc tẻ thường hiện nay đang ở mức 6.700 đồng/kg, gạo tẻ
thường 10.500 đồng/kg, gạo lài sữa (loại 1) 14.000 đồng/kg.
2. Hàng thực phẩm:
- Giá cả các mặt hàng thực phẩm tháng 12/2019 nhìn chung có biến động tăng,
giảm ở một số mặt hàng so với tháng 11/2019, cụ thể như sau:
Hiện nay giá thịt heo hơi đang ở mức 90.000 đồng/kg (tăng 15.000 đồng/kg ),
thịt lợn thăn 140.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg ), thịt mông sấn 140.000 đồng/kg
(tăng 20.000 đồng/kg ), thịt bò thăn 260.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg ), cá thu
175.000 đồng/kg, cá lóc 70.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), cá trắm 75.000
đồng/kg, cá biển loại IV 70.000 đồng/kg; gà tam hoàn làm sẳn 80.000 đồng/kg, gà ta
còn sống 140.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg).
- Giá cả một số loại rau xanh, thực phẩm công nghệ có biến động tăng, giảm ở
một số mặt hàng so với tháng 11/2019 cụ thể: Giá Rau cải xanh 14.000 đồng/kg (tăng
2.000 đồng/kg), cà chua 15.000 đồng/kg, bí xanh 13.000 đồng/kg (tăng 1.000
đồng/kg ), đường RE 14.000 đồng/kg, dầu thực vật Tường An 28.000 đồng/lít.
3. Giá vàng và đôla Mỹ:
Giá vàng trong nước biến động tăng, giảm theo sự biến động của giá vàng thế
giới. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum giá vàng cũng biến động theo xu hướng chung của
cả nước. Giá vàng 99,99% tư nhân bán ra hiện nay 4.200.000 đồng/chỉ (tăng 40.000
đồng/chỉ ).
Tỷ giá Đôla Mỹ tại Ngân hàng Ngoại thương công bố tháng 12/2019 biến động
giảm so với tháng 11/2019, hiện nay đôla Mỹ đang ở mức 23.110 đồng/USD ( giảm
150 đồng/USD).
4. Giá vật tư và hàng tiêu dùng khác:
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- Giá vật liệu xây dựng: Giá thép phi 6 - 8 hiện nay là 14.500 đồng/kg; giá Xi
măng Phúc Sơn PC40 1.650 đồng/kg.
- Giá các loại hàng điện tử: Giá Tivi LG 24 Inches (LCD) 3.300.000 đồng/cái,
Tủ lạnh SAMSUNG 205 lít hiện nay đang ở mức 6.250.000 đồng/cái.
- Giá các loại phân bón: Phân Urê (Phú Mỹ) hiện nay ở mức 7.500 đồng/kg (
tăng 100đ/kg), phân Kaly 7.600 đồng/kg.
- Giá các loại dược phẩm ổn định so với tháng 11/2019.
- Giá chất đốt biến động giảm: gas Petro loại bình 12kg hiện nay trên thị
trường Kon Tum là 344.000 đồng/bình (tăng 4.000đ/bình).
II. Công tác quản lý giá tháng 12/2019:
- Theo dõi nắm tình hình giá lương thực, thực phẩm, giá vật tư phục vụ nông
nghiệp. . . nhằm thông tin giá cả thị trường trong tháng kịp thời.
- Thẩm định Bảng giá đất 5 năm 2020-2024 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định phương án định giá đất cụ thể
tính tiền bồi thường công trình: Trường mầm non Hoa Hồng, huyện Sa Thầy.
- Họp liên ngành xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất các dự
án: Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc Trung tâm hành chính huyện Ia
H’Drai.
Nhìn chung giá cả thị trường tháng 12/2019 biến động tăng, giảm ở Giá vàng,
đôla Mỹ, chất đốt và một số mặt hàng thực phẩm tươi sống, các mặt hàng khác nhìn
chung ổn định.
Sở Tài chính báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 12/2019 trên địa bàn
tỉnh Kon Tum để quý cấp biết ./.
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