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BÁO CÁO 

Tình hình giá cả thị trường tháng 12 và cả năm 2017, 

dự báo năm 2018 
 

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG  

1. Diến biến thị trường  

* Tháng 12/2017: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2017 tăng 0,21% 

so với tháng trước. Xét về cơ cấu nhóm hàng so với tháng trước, trong 11 nhóm 

hàng hóa và dịch vụ chính, c    nh   h ng tăng giá   h ốc và dịch vụ y tế tăng 

2,55%; Giao thông tăng 0, 4%; May  ặc,  ũ n n, giầy dép tăng 0,43%; Nh  ở 

và vật liệu xây dựng tăng 0,22%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%; H ng h a v  

dịch vụ khác tăng 0,16%;  hiết bị v  đồ dùng gia đình tăng 0,12%; Văn h a, 

giải trí và du lịch tăng 0,03%     2 nh   giả   H ng ăn v  dịch vụ ăn  ống 

giả  0,23%; Bư  chính viễn thông giảm 0,03%.  i ng Nh   giáo dục không 

đổi.  

 hỉ số giá v ng tháng 12/2017 giả  0,12%, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 

0,02% so với tháng 11/2017. 

                                                                                                                                                           

 PI  12/2017 so tháng trước theo cơ cấ  nh   h ng   PI bình q ân 12 tháng nă  2017 theo cơ cấ  nh   h ng  

    phát cơ bản   PI sa  khi lo i tr  lương thực, thực ph   tươi sống; 

năng lư ng v   ặt h ng do Nh  nước q ản l  bao gồ  dịch vụ y tế v  dịch vụ 

giáo dục  tháng 12/2017 tăng 0,11% so với tháng trước, tăng 1,29% so với cùng 

kỳ. Bình q ân nă  2017 so nă  2016 tăng 1,41% thấp hơn  ức dự kiến 1,6%-

1, %, cho thấy chính sách tiền tệ vẫn đang đư c điề  h nh ổn định  
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* Năm 2017: Mặt bằng giá cả thị trường biến động theo hướng tăng thấp 

trong những tháng đầ  nă , giả  trong q   II v  tăng dần trở l i trong những 

tháng c ối nă    PI bình q ân nă  2017 tăng 3, 3% so với nă  2016 v  tăng 

2,6% so với tháng 12/2016  Như vậy,  ục ti   kiể  soát l   phát, giữ  ức  PI 

bình q ân nă  2017 dưới 4% đ  đ t đư c trong bối cảnh điề  chỉnh đư c gần 

hết giá các  ặt h ng do nh  nước q ản l  đặt ra trong nă  2017  

 

2. Một số yếu tố chính tác động đến mặt bằng giá thị trường tháng 12 

và cả năm 2017 

a) Tháng 12/2017:  

Một số yế  tố l   tăng áp lực l n  ặt bằng giá như  Giá xăng, dầ  diezel 

tăng t  đ t tăng giá ng y 20/11/2017 v  ng y  /12/2017 đ  tác động l   chỉ 

số giá nh   nhi n liệ  bình q ân tháng 12/2017 tăng 1,9 % so với tháng 

trước đ ng g p l   tăng  PI ch ng tăng 0,09%.    ng y 01/12/2017 giá gas 

trong nước điề  chỉnh tăng 1 000 đồng/bình 12 kg, tăng 0,22% so với tháng 

11/2017, do giá gas thế giới tăng 2,    D/tấn l n  ức   0   D/tấn  Giá điện 

sinh ho t tăng 0,62% do giá điện bình q ân đư c điề  chỉnh tăng 6,0 % t  ng y 

01/12/2017 theo Q yết định số 449 /QĐB   ng y 30/11/2017 c a Bộ  ông 

 hương; nh  cầ  s  dụng điện tăng khi thời tiết ch yển l nh  Giá dịch vụ y tế 

tăng cho đối tư ng không c  th  bảo hiể  y tế theo các q yết định c a  y ban 

nhân dân 1  tỉnh, th nh phố
1
 trực th ộc  r ng ương đư c q y định trong  hông 

tư số 02/2017/  -B   ng y 1 /3/2017 c a Bộ   tế l   cho giá dịch vụ y tế 

tăng 3,3%  V o tháng c ối nă  nh  cầ  s a chữa nh  c a tăng l   cho giá vật 

liệ  bảo dưỡng nh  ở tăng 0,31%; giá dịch vụ s a chữa nh  ở tăng 0, 2%  Giá 

vé t   hỏa tăng 2,76% do  ổng  ông ty Đường sắt Việt Na  tăng giá vé đ n 

dịp  ết Dương lịch 201   

                                                           
1 H  Giang,  hanh H a, Bình Định, Phú   n, Ninh  h ận, Bình  h ận, Kon   , Bình Phước,  ây Ninh, B   ịa-Vũng    , 

 iền Giang,  r  Vinh, Hậ  Giang, B c  i  ,    Ma    
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Ngo i những yế  tố gây sức ép tăng giá như tr n, thì c   ột số yế  tố l   

giả  áp lực l n  ặt bằng giá trong tháng n y như  Giá thịt l n tháng 12/2017 

tiếp tục giả  0,  %,  ức độ giả  đ  thấp hơn tháng trước do nh  cầ  chế biến 

c ối nă  tăng nhưng do ng ồn c ng dồi d o n n giá thịt l n vẫn ở  ức thấp  

Giá ra  tươi giả  2,9% so với tháng trước do nhiề  lo i ra  xanh đến  ùa sinh 

trưởng nhanh, đặc biệt các diện tích hoa     bị thiệt h i sa   ưa lũ tháng trước 

đ  đư c canh tác v  th  ho ch n n sản lư ng ra  xanh tr n thị trường dồi d o, 

nhiề  ch ng lo i  Nhiề   ặt h ng như điện t , ô tô, xe  áy giả  giá so với 

tháng trước do các nh  phân phối giả  giá nhân dịp Giáng sinh v   ết Dương 

lịch 201   

b) Năm 2017: 

* Những nguyên nhân chủ yếu làm tăng CPI  năm 2017: 

- Giá một số hàng hóa, dịch vụ (dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, điện…  

đư c điều chỉnh tăng theo lộ trình thị trường cụ thể: 

+ Giá dịch vụ khá  bệnh, chữa bệnh bảo hiể  y tế tăng bước 2 t i 27/63 

địa phương còn l i chưa thực hiện điề  chỉnh trong nă  2016 theo  hông tư li n 

tịch số 37/201 /    -BYT-B   ng y 29/10/201 ; giá dịch vụ khá  bệnh, 

chữa bệnh cho người không c  bảo hiể  y tế cũng đư c điề  chỉnh theo hướng 

cùng  ặt bằng với giá dịch vụ KB B BH   theo  hông tư số 02/2017/  -

B   ng y 1 /3/2017   heo đ , chỉ số giá nh   dịch vụ y tế tăng 34,1 % so với 

c ối nă  2016 v  tăng  7,61% so với bình q ân nă  2016    

+ Giá dịch vụ giáo dục tiếp tục tăng theo lộ trình c a Nghị định số 

 6/NĐ-CP ngày 02/10/2015 c a Chính ph , tập trung vào tháng 9/2017 là tháng 

diễn ra khai giảng nă  học mới. Chỉ số giá nhóm dịch vụ giáo dục nă  2017 

tăng khoảng 8,19% so với tháng 12/2016 v  tăng 10,42% so với bình q ân nă  

2016. 

+ Giá điện: T  01/12/2017, giá bán l  điện bình q ân đư c điều chỉnh 

tăng 6,0 %  Việc điều chỉnh n y không tác động nhiề  đến chỉ số giá tiêu dùng 

nă  2017, dự kiến tác động l   tăng  PI tháng 12/2017 khoảng 0,07% và ch  

yếu sẽ tác động nhiều vào mặt bằng giá c a nă  201   

+ Giá dịch vụ h ng không tăng t  tháng 10/2017 tác động l   tăng chỉ số 

giá nhóm dịch vụ h nh khách đường hàng không khoảng 1,3%; đ ng g p v o 

chỉ số CPI chung khoảng 0,001%.  

- Biến động tăng c a giá xăng dầu và một số nguyên nhiên vật liệu trên thị 

trường thế giới tác động v o giá trong nước qua kênh nhập kh u: So với nă  

2016, giá xăng dầ  bình q ân nă  2017 tăng khoảng 1 ,4 %, giá  PG tăng 

khoảng 1 ,91%, giá thép tăng  -10%... 

- Giá vật liệu xây dựng trong đ  c  giá cát tăng   nh vào tháng 

5,6,7/2017 do việc siết chặt quản lý khai thác cát c a các cơ q an chức năng  

- Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động ở các doanh 

nghiệp nă  2016 tăng khoảng 7,3% áp dụng t  01/01/2017 và mức lương cơ sở 
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áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và 

người lao động làm việc trong các cơ q an, tổ chức đư c NSNN hỗ tr  kinh phí 

ho t động tăng 90 000 đồng/tháng áp dụng t  ngày 01/7/2017. 

- Nguồn cung một số mặt hàng nông sản bị ảnh hưởng cục bộ t i một số 

địa phương bị bão lụt l   tăng giá các  ặt hàng này t i một số thời điểm.  

* Các nguyên nhân chủ yếu kiềm chế tốc độ tăng CPI  năm 2017: 

- Giá thực ph m giảm trong khoảng n a đầ  nă ; trong đ , giá thịt l n 

giảm m nh do nguồn c ng tăng cao trong khi nh  cầ  trong nước nhìn chung 

không biến động và xuất kh u thịt l n q a đường tiểu ng ch bị h n chế. Chỉ số 

giá nh   bư  chính viễn thông giả   bình q ân nă  2017 giảm 0,6% so với 

nă  2016    

- Công tác chỉ đ o điều hành giá, bình ổn thị trường nă  2017 đ  c  sự 

phối h p điều hành chặt chẽ và ch  động giữa các Bộ, ng nh, địa phương dưới 

sự chỉ đ o quyết liệt và sâu sát c a Ban Chỉ đ o điều hành giá, Chính ph  và 

Th  tướng Chính ph : 

+ Trong các dịp lễ, Tết, công tác chu n bị nguồn h ng đư c các Bộ 

ng nh, địa phương v  doanh nghiệp chú trọng thực hiện, các  hương trình bình 

ổn và kết nối cung cầu
2
 đư c triển khai phù h p với thực tế địa phương n n giá 

cả thị trường cơ bản ổn định, nguồn c ng h ng h a đa d ng, dồi d o đáp ứng tốt 

nhu cầu c a người dân.  

+ Trong thời điểm diễn ra thiên tai, bão lụt, các Bộ, ng nh v  địa phương 

đ  tăng cường phối h p nắm bắt, kiểm tra, kiểm soát về thị trường giá cả để h n 

chế tình tr ng đầ  cơ tăng giá; kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia giúp ổn 

định đời sống c a người dân và khôi phục sản xuất t i các địa bàn chịu ảnh 

hưởng c a thiên tai. 

+ Chính sách tiền tệ đư c điều hành linh ho t, ch  động, phối h p chặt 

chẽ với chính sách t i kh a v  các chính sách vĩ  ô khác giúp ổn định giá trị 

đồng nội tệ, giảm mặt bằng lãi suất góp phần tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

+ Công tác dự báo, xây dựng các kịch bản điề  h nh giá v  đề xuất các 

biện pháp điều hành giá phù h p với t ng thời điể  đ  đư c chú trọng góp phần 

kiểm soát l m phát theo chỉ tiêu Quốc hội đề ra. 

+ Giá cả các mặt h ng Nh  nước quản l  đư c điều hành sát với kịch bản 

dự báo, h n chế tăng giá v o các tháng đầ  nă  để giảm áp lực lên CPI bình 

q ân, đ  tận dụng thời điể   PI tăng thấp để đưa dần các chi phí vào trong giá 

dịch vụ y tế tránh gây đột biến đến mặt bằng giá thị trường; điề  h nh giá điện 

thận trọng tr n cơ sở đánh giá kỹ các phương án tác động đến  PI v  tăng 

                                                           
2 Theo tổng h p c a Bộ  ông  hương, nă  2016 v   ết Ng y n đán 2017 đ  c   9/63 tỉnh, thành phố có báo cáo về kế 

ho ch chu n bị hàng hóa cuối nă  v   ết Ng y n đán Đinh Dậ  nă  2017, trong đ  c  30 địa phương triển khai  hương 

trình Bình ổn thị trường tr n địa b n  14 địa phương ch  trương thực hiện chương trình theo hướng kết nối doanh nghiệp với 

tổ chức tín dụng tr n địa bàn hoặc hỗ tr  lãi suất vốn vay; 14 địa phương thực hiện chương trình c  nhận hỗ tr  t  ngân sách, 

02 địa phương triển khai không nhận hỗ tr  t  ngân sách hoặc kết nối với các tổ chức tín dụng.  
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trưởng kinh tế, tăng chi s  dụng quỹ bình ổn xăng dầu trong thời điể  giá xăng 

dầu thế giới tăng cao… 

3. Công tác quản lý, điều hành bình ổn thị trường giá cả 

Trong nă  2017, Bộ   i chính tiếp tục phối h p chặt chẽ với các đơn vị 

trong Bộ v  các Bộ, ng nh li n q an trong công tác q ản l , điề  h nh giá các 

 ặt h ng q an trọng, thiết yế  nhằ  kiể  soát l   phát theo  ục ti   đề ra; 

tăng cường công tác kiể  tra, kiể  soát việc chấp h nh các q y định pháp l ật 

về giá; giá  sát chặt chẽ k  khai giá c a doanh nghiệp,    g p phần ổn định  ặt 

bằng giá cả thị trường.  

3.1. Công tác giúp việc Ban chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng 

Chính phủ: 

 rong nă  2017, với vai trò  hường trực Nhóm giúp việc Ban chỉ đ o 

điều hành giá, Cục Quản l  giá đ  ch  động tổ chức các cuộc họp nhóm giúp 

việc, xây dựng các báo cáo định kỳ họp Ban chỉ đ o điều hành giá hàng quý và 

cả nă  2017   

T i các cuộc họp, Phó Th  tướng Vương Đình H ệ -  rưởng Ban đ  chỉ 

đ o công tác quản l  điề  h nh giá   r n cơ sở đ ,  ục Quản l  giá đ  dự thảo 

Thông báo ý kiến kết luận c a  rưởng ban t i các cuộc họp quý I, quý II, quý III 

v  q   IV nă  2017
3
. 

3.2. Công tác điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu: 

* Xăng, dầu:  rong nă  2017, Bộ Tài chính tiếp tục phối h p với Bộ 

 ông  hương  ch  trì) thực hiện việc điề  h nh giá xăng dầ  trong nước, s  

dụng linh ho t quỹ bình ổn giá xăng dầ   Đồng thời, quán triệt nguyên tắc thực 

hiện công khai, minh b ch trong điề  h nh giá xăng dầu, Bộ   i chính cũng đ  

thực hiện thường xuyên liên tục việc công khai chi tiết tình trích lập, s  dụng, lãi 

phát sinh và số dư Q ỹ BOG c a t ng thương nhân kinh doanh xăng dầ  đầu 

mối h ng Q   tr n trang thông tin điện t  c a Liên Bộ. 

 ính đến ng y 20/12/2017, căn cứ v o diễn biễn thị trường xăng dầ  thế 

giới, giá xăng dầ  trong nước đ  đư c  i n Bộ  ông  hương - Tài chính điề  

hành 24 lần   ụ thể các lần điề  hành như sa    

   

Số lần 

tăng 
Mức tăng 

Số lần 

giảm 
Mức giảm 

Giữ ổn 

định 
Mức 

tăng/giảm 

Xăng RON 92 10 3.916 9 (2.920) 5 996 

E5 RON92 10 3.658 9 (2.730) 5 928 

Đi zen 0,05S 15 4.101 7 (2.370) 2 1.731 

Dầ  hoả 14 4.318 7 (2.830) 3 1.488 

Madut 15 3.479 7 (1.720) 2 1.759 

                                                           
3
  hông báo số 321/TB-B ĐĐHG ngày 5/5/2017,  hông báo số 496/TB-B ĐĐHG ngày 19/7/2017, Thông 

báo số   4/ B-B ĐĐHG ng y  /11/2017   
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Đồng thời,  i n Bộ  ông  hương -   i chính đ  q yết định chi s  dụng 

Q ỹ Bình ổn giá xăng dầ  t i các đ t điều hành với mức chi s  dụng t  27-604 

đồng/lít,kg, tùy mặt h ng nhằ  h n chế  ức độ tăng giá các  ặt h ng xăng dầu, 

đặc biệt trong dịp lễ, Tết. Số dư Q ỹ bình ổn giá xăng dầ  đến hết ng y 

30/9/2017 là 5.222,545 tỷ đồng. 

* Điện: Trong quý II/2017, Bộ  ông  hương đ  trình  h  tướng Chính 

ph  ban h nh Q yết định số 24/2017/QĐ-  g ng y 30/06/2017 c a  h  tướng 

 hính ph  q y định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán l  điện bình q ân v  

Q yết định số 34/2017/QĐ-  g ng y 2 /7/2017 c a  h  tướng  hính ph  ban 

h nh về kh ng giá c a  ức giá bán l  điện bình q ân giai đo n 2016-2020. T  

ng y 01/12/2017, giá bán l  điện bình q ân đư c điề  chỉnh tăng ở  ức 

1.720,65 đồng/k h, tỷ lệ tăng 6,0 %   rong tháng 12/2017, Bộ   i chính đ  c  

công văn số 16 7 /B  -Q G ng y 07/12/2017 tha  gia   kiến Dự thảo Q yết 

định c a  h  tướng  hính ph  về cơ cấ  biể  giá bán l  điện; v  công văn số 

16733/B  -Q G ng y 11/12/2017 về ng y n tắc xây dựng kh ng giá bán b ôn 

điện cho các  ổng công ty điện lực nă  2018. 

* Mặt hàng khí: Bình q ân nă  2017, giá LPG nhập kh u hàng tháng 

đ t 492,7 USD/tấn, tăng 1 3,1   D/tấn   tăng 4 %  với giá bình q ân nă  

2016. Qua 10 lần điều chỉnh, giá bán l  gas hiện dao động ở quanh mức 327.000 

- 352.000 đồng/kg bình 12kg, cao hơn khoảng 29 000 đồng/bình 12 kg so với 

thời điểm cuối nă  2016  tùy thương hiệ  v  đơn vị cung cấp).  

Để t o điều kiện thuận l i cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng khí dầu 

mỏ hóa lỏng, hiện nay Bộ  ông  hương đang ho n thiện dự thảo Nghị định về 

kinh doanh khí thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 c a 

Chính ph . 

* Than:  heo q y định, mặt hàng than không thuộc danh mục hàng hóa 

dịch vụ do Nh  nước định giá, các doanh nghiệp tự thỏa thuận giá mua bán. Tuy 

nhi n, trong nă  2017, do không thống nhất đư c giá than cho sản xuất điện và 

phân b n n n căn cứ q y định pháp luật hiện hành, Bộ   i chính thực hiện hiệp 

thương giá than   a  khi c    kiến chỉ đ o c a Th  tướng Chính ph , Bộ Tài 

chính đ  ban h nh Q yết định giá than cho sản xuất điện và phân bón; áp dụng 

kể t  ngày 01/3/2017 và có hiệu lực thi hành tối đa l  06 tháng  

Sau khi hết thời gian hiệp thương,  ập đo n  han - Khoáng sản Việt 

Na ,  ổng công ty Đông Bắc v   ập đo n điện lực Việt Na  đ  đ t đư c thỏa 

th ận về  ức giá     ngày 01/9/2017 kết thúc việc hiệp thương giá than cho sản 

xuất điện   i ng đối với giá than cho sản x ất phân b n, do các b n không đ t 

đư c thỏa thuận mức giá than, vẫn tiếp tục áp dụng mức giá theo Quyết định c a 

Bộ   i chính cho đến khi Tập đo n  ông nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

và Tập đo n H a chất Việt Na  đ t đư c thỏa thuận về mức giá.  

* Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: Thực hiện lộ trình điều chỉnh giá 

dịch vụ sự nghiệp công s  dụng N NN q y định t i Nghị định số 16/201 /NĐ-

CP ngày 14/02/2015 c a Chính ph , Bộ Y tế đ  ch  trì ban h nh  hông tư li n 

tịch số 37/2015/TTLT-BYT-B   ng y 29/10/201  q y định giá dịch vụ KBCB 
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BHYT giữa các bệnh viện cùng h ng trên toàn quốc v   hông tư số 

02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 c a Bộ Y tế q y định khung giá dịch vụ 

KBCB không thuộc ph m vi thanh toán c a quỹ BHYT. Theo đ ,  ức giá dịch 

vụ KB B đ  đư c kết cấu chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương theo 

đúng lộ trình q y định t i Nghị định số 16/201 /NĐ-CP.  

Hiện nay, tất cả các cơ sở KBCB trên toàn quốc đ  thực hiện điều chỉnh 

giá dịch vụ KBCB BHYT theo quy định t i  hông tư li n tịch số 

37/2015/TTLT-BYT-B   trong đ  27/63 địa phương còn l i chưa thực hiện 

trong nă  2016 đ  thực hiện trong tháng 3 và tháng 4/2017  Đối với việc điều 

chỉnh giá dịch vụ KB B cho người không có BHYT trong ph m vi khung giá 

q y định t i  hông tư số 02/2017/TT-B  , tính đến ngày 26/12/2017 có 45/63 

Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc tr ng ương ban h nh Nghị quyết 

q y định mức giá cụ thể áp dụng t i cơ sở KBCB thuộc địa phương q ản lý. 

* Thuốc chữa bệnh cho người: Nă  2017, Bộ Y tế đ  triển khai đấu 

thầu tập trung thuốc cấp quốc gia, hiện Bộ Y tế đ  ph  d yệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu cho 22 mặt hàng thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia (05 thuốc biệt 

dược và 17 thuốc generic) với tổng giá trị là 2.269 tỷ đồng, giảm 477 tỷ đồng so 

với tổng trị giá tính theo giá kế ho ch lựa chọn nhà thầu.  

* Dịch vụ giáo dục:  hực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 

 6/201 /NĐ- P ng y 02/10/201  c a  hính ph ,  các tỉnh, th nh phố đ  tăng 

học phí các cấp học, tập tr ng nhiề  v o tháng 9/2017 làm chỉ số giá nhóm dịch 

vụ giáo dục nă  2017 tăng khoảng 8,19% so với tháng 12/2016 v  tăng 10,42% 

so với bình q ân nă  2016  Việc điều chỉnh n y tác động đến  PI nă  2017 

khoảng 0,4% so với tháng 12/2016 v  tác động  đến  PI bình q ân nă  2017 

khoảng 0,49%.  heo đánh giá c a Bộ Giáo dục v  Đ o t o, mức học phí quy 

định t i Nghị định số 86/201 /NĐ-CP vẫn còn rất thấp, mức học phí mới tăng 

không nhiều so với khung học phí cũ, về cơ bản không có tác động lớn đến đối 

tư ng người học. 

3.3. Về công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết:  

Trong tháng 11 và tháng 12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Công 

 hương đ  ban h nh  hỉ thị bình ổn thị trường Tết
4
, Bộ Giao thông vận tải cũng 

c   ông điện số 76/ Đ-BGTVT ngày 12/12/2017 về bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông trong dịp Tết. 

Bộ  ông  hương đ  ch  trì tổ chức đo n công tác li n ng nh   ông 

 hương,   i chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm việc t i một số 

địa phương ở 3 miền Bắc, Trung, Nam về công tác chu n bị hàng hóa phục vụ 

Tết. Kết quả bước đầu cho thấy, nhìn chung nguồn cung hàng hóa chu n bị cho 

dịp Tết Ng y n đán Mậu Tuất 2018 khá dồi d o, đa d ng với mức giá h p lý, 

các doanh nghiệp đ  c  sự ch  động dự trữ hàng hóa và kết nối tiêu thụ hàng 

nông sản giữa các vùng miền trong cả nước, thực hiện các chương trình đưa 

                                                           
4
  hỉ thị số 04/  -B   ng y 22/12/2017 c a Bộ trưởng Bộ   i chính,  hỉ thị số 14/  -BCT ngày 07/11/2017 

c a Bộ  ông thương  
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hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo... Sức mua c a người dân dự báo 

không có nhiều biến động so với các nă  trước.  

Về chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường (BOTT) trong dịp 

Tết: Theo tổng h p c a Bộ  ông  hương t  các địa phương, đến nay, đ  c  

35/63 tỉnh, thành phố báo cáo về kế ho ch chu n bị hàng hóa cuối nă  v   ết 

Ng y n đán Mậu Tuất nă  201 , trong đ  c  1  địa phương c  kế ho ch/triển 

khai  hương trình BOTT. Hầu hết các địa phương ch  trương thực hiện chương 

trình theo hướng kết nối doanh nghiệp với tổ chức tín dụng tr n địa bàn hoặc hỗ 

tr  lãi suất vốn vay. 

II. DỰ BÁO NĂM 2018 

* Một số yếu tố làm tăng áp lực lên mặt bằng giá:  

- Giá các dịch vụ do Nh  nước q ản l    

+ Việc điề  chỉnh giá dịch vụ khá  bệnh, chữa bệnh không th ộc q ỹ 

BH   t i 1  tỉnh, th nh phố trực th ộc tr ng ương sẽ tác động v o  PI khoảng 

0,17%  Việc điề  chỉnh  ức lương cơ sở trong tính toán giá dịch vụ y tế cũng sẽ 

tác động v o  PI khoảng 0,14%  B n c nh đ , giá dịch vụ khá  bệnh chữa 

bệnh c  thể sẽ tính th   chi phí q ản l  v o giá trong nă  201  theo lộ trình   

+ Giá nh   Dịch vụ giáo dục sẽ tiếp tục tăng  % - 10% trong nă  201 , 

tác động khoảng 0,3% v o  PI ch ng c a nă  201   

+ Giá điện tăng 6,0 % t  ng y 1/12/2017 dự kiến sẽ tác động trực tiếp 

l   tăng  PI nă  201  khoảng 0,1% v  sẽ tác động gián tiếp tới giá th nh các 

 ặt h ng khác s  dụng điện l  chi phí đầ  v o  Giá điện trong 6 tháng đầ  nă  

201  dự kiến ổn định, trong 6 tháng c ối nă  sẽ biến động tùy th ộc v o kết 

q ả kiể  toán giá điện  

- Giá xăng dầ   dự báo giá dầ  thô thế giới bình q ân nă  201  sẽ trong 

khoảng t   0 đến      D/thùng, giá xăng dầ  th nh ph   sẽ ở  ức t  66 – 70 

  D/thùng, tăng t   % đến 10% so với bình q ân nă  2017  Giá xăng dầu 

trong nước tăng khoảng 5-15% sẽ tác động vào CPI chung khoảng 0,28-0,64%. 

- Giá các dịch vụ chuyển t  phí sang giá theo Luật phí, lệ phí: việc tính 

đúng, tính đ  chi phí đối với một số dịch vụ không đư c hỗ tr  t  ngân sách nhà 

nước sẽ c  tác động nhất định lên mặt bằng giá. 

- Việc điề  chỉnh tiền  ức lương tối thiể  vùng v   ức lương cơ sở nă  

2018. 

- Giá lương thực dự kiến tăng trong nă  201  do ng ồn c ng g o thế giới 

dự báo giả   Giá thịt l n dự kiến tăng trở l i sa  khi đ  giả  sâ  trong nă  

2017. 

* Một số yếu tố làm giảm áp lực lên mặt bằng giá: 

- Nguồn cung các mặt hàng thiết yế  ng y c ng tăng cùng với việc ký kết 

các hiệp định tự do thương   i c a Chính ph . Giá nhóm dịch vụ bư  chính 

viễn thông tiếp tục ổn định hoặc giảm. Giá thuốc dự kiến giảm do triển khai 
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công tác đấu thầu tập trung thuốc quốc gia, quản lý thuốc bán trong nhà thuốc 

bệnh viện bằng thặng số, tăng cường rà soát giá thuốc kê khai c a cơ q an chức 

năng, ri ng các  ặt hàng thuốc biệt dư c gốc hết h n bản quyền dự kiến giảm 

sâu, thấp nhất t  10-15%. 

- L   phát cơ bản dự báo đư c kiểm soát trong khoảng 2%. Bên c nh đ , 

tỷ giá và lãi suất vẫn đư c điều hành ổn định, giúp giảm chi phí cho doanh 

nghiệp. 

Ngo i ra, do thước đo l   phát đư c tính theo gốc so sánh CPI bình quân 

nă  n n việc lựa chọn thời điểm và liề  lư ng điều chỉnh giá các mặt hàng do 

Nh  nước quản lý phù h p có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát l m phát 

theo chỉ ti   đề ra. 

III. DIỄN BIẾN GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG CHỦ YẾU 

 1. LÚA GẠO 

- Diễn biến thị trường và nguyên nhân: 

+ Thị trường thế giới: 

* Tháng 12/2017   o với tháng 11/2017, giá ch o bán g o tháng 12/2017 

tăng t i  hái  an do ng ồn c ng giả  do thiệt h i t  lũ lụt v a q a v  giá ch o 

bán g o tháng 12/2017 ổn định t i Việt Na  do v a kết thúc đ t giao h ng theo 

các h p đồng cũ, hiện chưa c  nh  cầ  nhập kh   g o  ới    i thị trường  hái 

 an, giá g o 1 % tấ  dao động khoảng 401-40    D/tấn, tăng 16-1    D/tấn, 

giá g o 2 % tấ  dao động khoảng 390   D/tấn, tăng 20   D/tấn    i thị 

trường Việt Na , giá g o 1 % tấ  dao động khoảng 39 -400   D/tấn, giá g o 

2 % tấ  dao động khoảng 3 0   D/tấn  

* Năm 2017: Giá ch o bán g o x ất kh   t i thị trường  hái  an v  Việt 

Na  ổn định trong tháng 01/2017 do v o thời gian nghỉ lễ, giao dịch g o ké  

sôi động, tăng trong tháng 02/2017 do tồn kho g o không còn nhiề  trong khi c  

nhiề  h p đồng x ất kh   đ  k  t  trước kỳ nghỉ lễ, giả  trong tháng 3/2017 do 

ng ồn c ng dồi d o trong khi nh  cầ  thấp, tăng trở l i t  tháng 4 đến tháng 

7/2017 do triển vọng x ất kh   tăng v  giả  trong tháng 8, 9/2017 do lư ng cầ  

giả , tăng v  ổn định trong 03 tháng c ối nă    ính ch ng so với nă  2016, 

giá g o t i  hái  an v  Việt Na  tăng  -12,    D/tấn    

 ĐVT:USD/tấn 

 

Tháng 

Gạo 5% tấm Gạo 25% tấm 

Thái Lan Việt Nam Thái Lan Việt Nam 

Tháng 1/2017 360-374 335-340 357-364 320 

Tháng 2/2017 365-385 345-350 362-374 330 

Tháng 3/2017 350-355 338-355 335 325 

Tháng 4/2017 369 355-365 340-344 330-335 

Tháng 5/2017 385-411 355-375 360-374 330-340 
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+ Thị trường trong nước:  

 * Tháng 12/2017: T i miền Bắc, giá lúa, g o t  thường ổn định so với 

tháng 11/2017. Giá lúa t  thường dao động  phổ biến ở mức 7.500-8.500 

đồng/kg, giá một số lo i lúa chất lư ng cao hơn phổ biến ở mức 9.000-10.500 

đồng/kg.   i  iền Na , sa  hơn  ột tháng li n tiếp tăng, giá bắt đầ  ổn định do 

nguồn c ng đư c bổ sung t  vụ thu ho ch lúa  h  Đông  Giá lúa khô t i kho 

khu vực Đồng bằng sông C u Long lo i thường tháng 12/2017 phổ biến dao 

động 5.900 -6 000 đồng/kg. Giá g o thành ph m 5% tấm không bao bì giao t i 

m n tàu hiện khoảng 8.550-  7 0 đồng/kg, g o 25% tấm khoảng 8.050-8.200 

đồng/kg.  

            * Năm 2017:   i miền Bắc, giá th c, g o tương đối ổn định trong 9 

tháng đầ  nă  2017, tăng v o 3 tháng c ối nă  2017 do dịch bệnh, lũ lụt dẫn 

tới sản lư ng lúa c a nhiề  địa phương  iền Bắc giả    nh    i miền Na , 

giá g o th c, g o tăng trong 6 tháng đầ  nă  do năng s ất vụ th  ho ch lúa 

Đông X ân giả  v  các doanh nghiệp th  go  h ng để kịp giao hơn 293 000 

tấn cho thương nhân Phi-lip-pin, ổn định trong 3 tháng tiếp theo v  tăng trong 

tháng 11/2017 v  ổn định trong tháng 12/2017 do nh  cầ  nhập kh   t i các 

nước  hâ  Phi tăng v  sản lư ng lúa c a  iền Bắc giả   Tính ch ng so với 

nă  2016, nă  2017 giá th c g o t  thường tăng 100-1 000 đồng/kg   ụ thể 

như sa   

ĐVT: Đồng/kg 

 

Tháng 

Miền Bắc Nam Bộ 

Thóc tẻ thường Gạo tẻ thường Thóc tẻ thường Gạo thành phẩm 

5% tấm 

Tháng 1/2017 6.500-9.500  8.500-14.000 4.700 -5.200  6.600 – 6.700  

Tháng 2/2017 6.500-9.500  8.500-14.000 4.700 -5.400  6.700 – 6.800  

Tháng 3/2017 6.500-9.500  8.500-14.000 5.350 -5.450  7.750-7.850  

Tháng 6/2017 410-461 390-410 395 375-385 

Tháng 7/2017 420-465 405 400 395 

Tháng 8/2017 390-395 395 380 380 

Tháng 9/2017 370-375 385-390 365 365 

Tháng 10/2017 370-375 385-390 365 365 

Tháng 11/2017 385-387 395-400 370 380 

Tháng 12/2017 401-405 395-400 390 380 

12 tháng đầ  nă  2017 350-461 335-410 335-400 320-395 

12 tháng đầ  nă  2016 348-438 330-395 330-395 320-370 

12 tháng đầ  nă  2017 so với 

12 tháng đầ  nă  2016 

12,5 5 5 12,5 
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Tháng 4/2017 6.700-9.500  8.500-14.000 5.000-5.550  7.350-7.675  

Tháng 5/2017 6.700-9.500  8.500-14.000 5.300-5.600  7.400-7.675  

Tháng 6/2017 6.700-9.500  8.500-14.000 5.300-5.700 7.600-7.750 

Tháng 7/2017 6.500-9.500  8.500-14.000  5.300 -5.800  8.300-8.600  

Tháng 8/2017 6.500-9.500  8.500-14.000  5.300 -5.800  8.300-8.650 

Tháng 9/2017 6.500-9.500  8.500-14.000  5.300-5.700 8.050-8.550 

Tháng 10/2017 6.500-9.500  8.500-14.000  5.300-5.700 8.050-8.550 

Tháng 11/2017 6.500-10.500 9.500-16.500 5.900-6.000 8.550-8.750 

Tháng 12/2017 6.500-10.500 9.500-16.500 5.900-6.000 8.550-8.750 

Nă  2017 6.500-10.500 8.500-16.500 4.700-6.000 6.600-8.750 

Nă  2016 6.000-9.500 8.000-14.000 4.600-5.900 6.600-8.200 

Nă  2017 so 

với  nă  2016 
750 1.000 100 275 

- Dự báo:  rong thời gian tới, giá lúa, g o trong nước v  thế giới ổn định   

2. THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG 

- Diễn biến và nguyên nhân:  

* Tháng 12/2017: Trong tháng 12/2017, giá thực ph   tươi sống tương 

đối ổn định so với tháng 11/2017 do nh  cầ  thị trường không c  nhiề  biến 

động.  ụ thể   

 hịt l n hơi    i  iền Bắc, giá phổ biến khoảng 29 000-33 000 đồng/kg; 

t i  iền Na , giá phổ biến khoảng 27 000-33 000 đồng/kg  

 hịt l n  ông sấn    i  iền Bắc, giá phổ biến khoảng 7  000-80.000 

đồng/kg; t i  iền Na , giá phổ biến khoảng 70 000- 0 000 đồng/kg  

 hịt bò thăn, giá phổ biến khoảng 260 000-27  000 đồng/kg  

  hịt g  ta l   sẵn c  kiể  dịch, giá phổ biến ở  ức 90 000-105.000 

đồng/kg; thịt g  công nghiệp l   sẵn phổ biến ở  ức  0 000-60 000 đồng/kg  

Giá hầ  hết các lo i ra , c , q ả ổn định  Bắp cải phổ biến 7 000-13.000 

đồng/kg; khoai tây phổ biến   000-15.000 đồng/kg, c  ch a phổ biến 9 000- 

11  00 đồng/kg.  

Giá  ột số  ặt h ng th ỷ, hải sản tương đối ổn định   á chép phổ biến 

70.000-7  000 đồng/kg; tô  sú phổ biến 200 000-210 000 đồng/kg; cá q ả phổ 

biến 120 000-130 000 đồng/kg     
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           -  ình hình dịch bệnh  tính đến ng y 31/12/2017, cả nước không còn tỉnh 

nào có ổ dịch tai xanh tr n l n, dịch lở  ồ  long   ng v  dịch cú  gia cầ  

chưa q a 21 ng y   

* Năm 2017: Trong quý I/2017, mặc dù có tháng Tết, nhu cầ  tăng cao 

hơn so với ng y thường nhưng do ng ồn c ng l ôn đư c ổn định nên không xảy 

ra tình tr ng thiếu hàng, tăng giá đột biến. Giá các lo i rau c  quả và thực ph m 

tươi sống hầu hết tăng theo q y l ật thông thường. Sau Tết Ng y n đán, giá các 

lo i thực ph   đ  ổn định trở l i do thời tiết thuận l i, nhu cầu giảm. T  tháng 

4/2017 đến nay, giá thịt l n hơi giả  sâ  do ng ồn c ng trong nước q á dư th a 

trong khi đầ  ra ti   thụ không ch  động đư c thị trường, phụ th ộc q á nhiề  

v o thị trường  r ng Q ốc, người chăn n ôi gặp nhiề  kh  khăn  Do tác động 

c a giá l n hơi giả    nh, giá thịt l n bán l  t i ch  dân sinh v   ột số si   thị 

c  điề  chỉnh giả  nhưng  ức giả  chưa tương ứng với việc giả  giá l n hơi  

 rước tình tr ng n y, các Bộ, ngành, các phương tiện tr yền thông đ  c  phản 

ánh v  giải pháp n n giá thịt l n th nh ph   bán l  t i các ch  v  si   thị đ  

giả  bớt ch nh lệch so với giá l n hơi  Hệ thống  oop  art, Vissan    đ  giả  

giá bán 5-10%, c   ặt h ng giả  20% để kích thích nh  cầ  ti   dùng c a 

người dân, đồng thời giữ ng y n giá th    a để giả  bớt kh  khăn cho người 

chăn n ôi   o với cùng kỳ nă  trước, giá l n hơi thấp hơn 4 %- 2%, giá l n 

 ông sấn giả  20-27%     tháng  /2017, giá thịt l n hơi đ  c  dấ  hiệ  tăng, 

t y nhi n  ức tăng chưa nhiề , đến nay đ  giả  v  ổn định trở l i  So với cùng 

kỳ nă  trước, giá các lo i thực ph   tươi sống biến động không đều. Mức giá 

cụ thể như sa   

Mặt hàng 

khu vực 

Thịt lợn hơi Thịt lợn mông sấn Thịt bò 

thăn 
Thịt gà ta 

Miền Bắc Miền Nam Miền Bắc Miền Nam 

Tháng 1 30-35 30-37 70-80 70-75 265-275 110-115 

Tháng 2 30-34 30-36 70-80 70-75 260-275 110-120 

Tháng 3 30-33 30-33 75-80 70-75 260-275 110-120 

Tháng 4 20-27 20-28 65-70 60-70 260-275 100-110 

Tháng 5 24-28 22-28 65-70 60-70 260-275 90-110 

Tháng 6 22-27 22-26 65-70 60-70 260-275 90-105 

Tháng 7 37-40 35-40 80-85 75-80 260-275 90-105 

Tháng 8 32-35 30-37 75-80 70-80 260-275 90-105 

Tháng 9 30-33 30-34 75-80 70-80 260-275 90-105 

Tháng 10 32-35 30-37 75-80 70-80 260-275 90-105 

Tháng 11 28-31 27-30 75-80 70-80 260-275 90-105 
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Tháng 12 28-31 27-30 75-80 70-80 260-275 90-105 

Nă  2017 

(I) 

22-40 20-40 65-85 60-80 260-275 90-120 

Nă  2016 

(II) 
44-54 42-50 85-100 75-95 255-275 110-130 

 I so với 

(II) 

Giả  14-

22 

Giả  10-

22 

Giả  1 -

20 

Giả  1    ăng   Giả  10 

- Dự báo:  rong thời gian tới, giá các  ặt h ng thực ph   tươi sống ổn 

định   

3. PHÂN BÓN URÊ 

- Diễn biến và nguyên nhân: 

* Tháng 12/2017: 

+ Thị trường thế giới:  o với tháng 11/2017, giá phân b n  r  t i  ột số 

thị trường chính tr n thế giới tăng trong tháng 12/2017 do nh  cầ  thị trường 

tăng   ụ thể          

                                                                                            ĐVT: USD/tấn  

Thị trường T11/2017 T12/2017 
T12 so với T11 

Yuzhny (FOB) 
228-233 

273-280  ăng 4 -47 

Baltic (FOB) 

 

195-200 
205-215  ăng 10-15 

 r ng Đông  FOB  265-270 
290-295  ăng 2  

 r ng Q ốc 
265-270 

275-280  ăng 10 

- Thị trường trong nước: Giá phân b n  r  trong nước tháng 12/2017 ổn 

định so với tháng 11/2017 do giá phân b n tr n thị trường thế giới ổn định    i 

 iền Bắc,  ức giá phổ biến khoảng 6 600-7 300 đồng/kg; t i  iền Na ,  ức 

giá phổ biến khoảng 6  00-7 300 đồng/kg   

* Năm 2017: 

+ Thị trường thế giới: Trong tháng 01/2017, do nhu cầu thị trường tăng 

nhẹ đ  tác động l   giá phân b n  r  tăng    y nhi n, t  tháng 02/2017 đến 

5/2017, nhu cầu thị trường giảm, giá phân bón Urê giảm. Sang tháng 6/2017, giá 

phân b n  r  đ  tăng trở l i và ổn định đến nay.   

+ Thị trường trong nước: Trong tháng 01/2017, nhu cầu thị trường không 

có nhiều biến động, tồn kho lớn đ  tác động làm giá phân bón Urê ổn định. T  

tháng 02 đến tháng 5/2017, nhu cầu thị trường giả  đ  tác động làm giảm giá 
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bán phân bón Urê. Sang tháng 6/2017, giá phân b n  r  trong nước đ  tăng trở 

l i. Mức giá phân bón Urê trên thị trường thế giới v  trong nước cụ thể như sa   

Thị trường 
Thế giới  

(USD/tấn) 

Trong nước (đồng/kg) 

Tháng 1 220-242 7.200-7.500 

Tháng 2 210-240 7.300-7.600 

Tháng 3 200-238 6.500-7.200 

Tháng 4 190-217 6.300-7.100 

Tháng 5 175-217 6.100-6.800 

Tháng 6 179-228 6.100-6.800 

Tháng 7 180-228 6.100-6.800 

Tháng 8 185-230 6.100-6.800 

Tháng 9 200-275 6.500-7.300 

Tháng 10 185-230 6.100-6.800 

Tháng 11 195-270 6.500-7.300 

Tháng 12 205-295 6.500-7.300 

Nă  2017 175-295 6.100-7.600 

Nă  2016 117-255 7.000-8.300 

Nă  2017 so với Nă  

2016 

Giả  40-58 Giả  700-900 

- Dự báo:  rong thời gian tới, giá phân b n trong nước v  thế giới c  thể 

sẽ ổn định do nh  cầ  ở  ức thấp  

4. MUỐI 

- Diễn biến và nguyên nhân: 

* Tháng 12/2017  Giá   ối ổn định so với tháng trước   ụ thể   iền Bắc 

t  1 700-2  00 đồng/kg; Na   r ng Bộ    ối th  công 1  00-1  00 đồng/kg; 

  ối công nghiệp 1.200-1 300 đồng/kg; Đồng bằng sông      ong 900-1.200 

đồng/kg  

* Năm 2017: Giá   ối t i  iền Bắc đang c  x  hướng giả  còn t i Na  

 r ng Bộ v  Đồng bằng sông      ong vẫn tiếp tục giữ x  hướng tăng   o với 

đầ  nă , giá   ối t i  iền Bắc giả  20%, t i Na   r ng Bộ tăng 70% v  

Đồng bằng sông      ong tăng 30%   o với cùng kỳ nă  ngoái, giá   ối t i 

 iền Bắc giả  16-20%, Na   r ng Bộ tăng khoảng 7 % v  Đồng bằng sông 

     ong tăng khoảng 30%  

- Dự báo   rong thời gian tới, giá   ối c  khả năng sẽ tiếp tục tăng nhẹ  

 5. ĐƯỜNG 

- Diễn biến và nguyên nhân:  

+ Thị trường thế giới:  

* Tháng 12/2017: Giá đường giao kỳ h n tr n thị trường thế giới tăng trở 

l i trong n a c ối tháng 12/2017 sa  khi giả  trong n a đầ  tháng 12/2017 do 

c  thông tin Brazil nâng dự báo về sản lư ng ethanol v  giả  dự báo về sản 

lư ng đường trong vụ 2017/201     y nhi n, nhìn ch ng so với tháng trước giá 
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đường giao kỳ h n tr n thị trường thế giới tháng 12/2017 giả  do đồng tiền 

Brazil giả    nh so với đồng đô la Mỹ thúc đ y các nh  sản x ất bán ra để tăng 

l i nh ận   ụ thể   

  i Ne   ork: giá đường thô giao kỳ h n tháng 3/201  khoảng 13,66-

1 ,0   scent/ b, giả  0,29-0,57 Uscent/LB; giá đường thô giao kỳ h n tháng 

 /201   khoảng 13, 2-1 ,03  scent/ b, giả  0,3-0,48 Uscent/LB;  

  i   ân đôn  giá đường trắng giao kỳ h n tháng 3/201  khoảng 360,5-

3  ,9   D/tấn, giả  3,9-19,    D/tấn; giá đường trắng giao kỳ h n tháng 

 /201  khoảng 360,6-391,1   D/tấn, giả  6,6-21   D/tấn;  

* Năm 2017:   a  khi tăng giá trong tháng 01 và 02/2017, giá đường có xu 

hướng giảm liên tục t  tháng 3 đến tháng 10/2017 do lực bán ra tăng   nh khi 

triển vọng thời tiết th ận l i ở Brazil v  sản lư ng c a Ấn Độ sẽ hồi phục n n 

thị trường đường ni n vụ  ía đường 2017-201  thặng dư ở  ức cao  Giá đường 

thế giới tăng trở l i t  tháng 11/2017 do lư ng cầ  tăng v  giả  trong n a đầ  

tháng 12/2017 do các nh  sản x ất tích cực bán ra để tăng l i nh ận   ang n a 

c ối tháng 12/2017, giá đường tăng trở l i do c  thông tin Brazil nâng dự báo về 

sản lư ng ethanol v  giả  dự báo về sản lư ng đường trong vụ 2017/2018. 

 Tuy nhiên, nhìn ch ng, giá đường thế giới giao kỳ h n nă  2017 giảm so 

với cùng kỳ nă  2016    i Ne   ork, giá đường thô khoảng 12,55-20,97 

Uscent/Lb, giảm 2,45 Uscent/Lb; t i   ân Đôn giá đường trắng khoảng 360,5-

560,6 USD/tấn, giảm 7,9-43,8 USD/tấn. Cụ thể: 

Tháng/Thị trường 
Đường trắng Luân Đôn  

(USD/tấn) 

Đường thô New York  

(Uscent/Lb) 

Tháng 1/2017 536,3-544,7  20,12-20,8 

Tháng 2/2017 537,3-560,6  19,99-20,97  

Tháng 3/2017 485,9-543,6 17,29-19,66 

Tháng 4/2017 464,3-484,2 16,16-16,67 

Tháng 5/2017 438,4-473,2 15,02-16,51 

Tháng 6/2017 386,8-422,1 12,55 – 14,87 

Tháng 7/2017 381,7-402,3 13,44-14,5 

Tháng 8/2017 361-399,3 13,13-14,91  

Tháng 9/2017 369,2-386,9 13,08-14,55 

Tháng 10/2017 365,5-380,9 13,88-14,73 

Tháng 11/2017 382,4-396,2  14,23-15,37 

Tháng 12/2017 360,5-388,9  13,66-15,08  

Nă  2017 360,5-560,6 12,55-20,97 

Nă  2016 368,4 -604,4 12,52 – 23,42 

 o  nă  2017 với 

nă  2016 
Giảm 7,9-43,8 Giảm 2,45 

 - Thị trường trong nước:  

 * Tháng 12/2017: 



16 
 

+ Về sản xuất, tiêu thụ: Đến ngày 21/12/2017, có 21 nh   áy đường 

 NMĐ  đ  v o vụ sản xuất, trong đ   11/11 NMĐ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, 

 /6 NMĐ ở Đông Na  Bộ v   /6 NMĐ ho t động vụ này ở Đồng bằng sông 

C u Long.  

Sản xuất t   ía  lũy kế đến 15/12/2017, đ  ép 1.287.220 tấn mía, sản xuất 

113.236 tấn đường. Sản xuất t  đường thô  lũy kế đến 15/12/2017, sản xuất 

đư c 52.490 tấn  trong đ  c   1 117 tấn t  đường thô nhập kh u và 1.373 tấn t  

đường thô trong nước). 

Tồn kho t i các NMĐ đến 15/12/2017: 231.616 tấn, t i các công ty 

thương   i: 29.766 tấn. 

+ Về giá bán: So với tháng 11/2017, giá bán b ôn đường trên thị trường 

15 ngày tháng 12/2017 tiếp tục ở mức thấp do các doanh nghiệp s  dụng đường 

chờ đ i để đư c mua với giá r  khi đầ  nă  2018  ặt hàng này sẽ phải thực 

hiện theo lộ trình Hiệp định  hương   i hàng hóa ASEAN (ATIGA). Giá bán 

b ôn đường RS ở mức khoảng 12.700-14 000 đồng/kg, giả  300 đồng/kg; giá 

bán b ôn đường RE ở mức khoảng 14.600-16 000 đồng/kg, giả  400 đồng. Giá 

bán l  đường trên thị trường ở mức 15.000-1  000 đồng/kg 

 * Năm 2017: Do nguồn cung dồi dào, việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trực 

tiếp và nhu cầu nguyên liệ  đường cho các nhà máy chế biến đư c bảo đảm. 

 So với cùng kỳ nă  2016, giá bán b ôn đường nă  2017 giảm, cụ thể: 

giá bán b ôn đường RS khoảng 12.700-17 000 đồng/kg, giảm 300-1.000 

đồng/kg; giá bán b ôn đường RE khoảng 14.600-17  00 đồng/kg, giảm 400 

đồng/kg; giá bán l  đường 15.000-1  000 đồng/kg, giảm khoảng 2 000 đồng/kg. 

         Đơn vị tính: đồng/kg 

Tháng/Thị trường Giá bán buôn đường RS Giá bán buôn đường RE 

Tháng 1/2017 16.600-17.000 16.800-17.800 

Tháng 2/2017 16.000-16.700 16.800-17.500 

Tháng 3/2017 15.400-16.700 16.700-17.500 

Tháng 4/2017 15.100-16.700 16.700-17.500 

Tháng 5/2017 15.100-16.400 16.600-17.500 

Tháng 6/2017 14.800-16.300 16.300-17.000 

Tháng 7/2017 14.300-16.000 16.000-17.000 

Tháng 8/2017 14.300-16.000 16.000-16.800 

Tháng 9/2017 13.100 - 14.600 15.700-16.500 

Tháng 10/2017 13.000-14.200  15.400-16.400  
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Tháng 11/2017 13.000-14.000 15.000-16.000 

Tháng 12/2017 12.700-14.000 
14.600-16.000 

Nă  2017 12.700-17.000 14.600-17.800 

Nă  2016 
13.700-17.300 15.000-18.200 

 o  nă  2017 với 

nă  2016 
Giảm 300-1.000 Giảm 400 

 - Dự báo: Theo dự báo c a  ổ chức đường  hế giới (ISO), cân đối cung 

cầ  đường thế giới niên vụ 2017/2018 dư th a khoảng 5,0 triệ  tấn. Do đ  dự 

báo, giá đường trong những tháng tới khả năng tiếp tục ở mức thấp.  

 rong nước, sản lư ng đường t  tháng 01/2018 sẽ tăng cao ước đ t 

150.000-200.000 tấn/tháng do sản xuất bước vào chính vụ nên nguồn cung 

đường bảo đả  đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng trong nước, kể cả để chu n bị 

phục vụ Tết ng y n đán Mậu Tuất  Do đ , giá đường trong nước tháng 01/2018 

vẫn khó có khả năng cải thiện. 

 6. THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

- Diễn biến và nguyên nhân:  

+ Thị trường thế giới:  

* Tháng 12/2017: Giá ng y n liệ  thức ăn chăn n ôi thế giới tháng 

12/2016 c  x  hướng ổn định so với tháng 11/2016.   i  hicago, giá khô đậ  

tương giao tháng 01/2018 dao động khoảng 310   D/tấn; giá đậ  tương giao 

tháng 01/2018 dao động khoảng 9,98 USD/Bushel; giá ngô giao tháng 01/2018 

dao động khoảng 320 USD/Bushel  trong đ  36,743 B shel = 1 tấn   

* Năm 2017: Giá nguyên liệu thức ăn chăn n ôi thế giới ổn định trong 

tháng 01/2017, tăng trong tháng 02/2017, giảm nhẹ và ổn định t  tháng 3/2017 

đến tháng cuối nă    ính ch ng nă  2017 giá thức ăn chăn n ôi giao kỳ h n 

trên thị trường Chicago giảm so với nă  2016  Hiện giá khô đậ  tương dao 

động khoảng 297-304  D/tấn; giá đậ  tương dao động khoảng 9,32-9,3 

  D/B shel; giá ngô dao động khoảng  357,35-375,25 USD/Bushel. 

+ Thị trường trong nước: Hiện giá thức ăn hỗn h p ổn định so với tháng 

trước, cụ thể  giá thức ăn cho g  thịt ở  ức 9  00-9 700 đồng/kg; giá thức ăn 

hỗn h p cho l n thịt ở  ức   700 đồng/kg  

Giá thức ăn chăn n ôi hỗn h p tương đối ổn định trong 3 tháng đầ  nă  

2017, giảm trong 03 tháng tiếp theo, ổn định t  tháng 6/2017 đến cuối nă   

 ính ch ng nă  2017, giá thức ăn chăn n ôi hỗn h p giảm so với nă  2016  

Hiện giá thức ăn hỗn h p cho l n thịt phổ biến ở  ức 7  00 đồng/kg, giá thức 

ăn hỗn h p cho g  thịt ở  ức 9 010 đồng/kg   
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- Dự báo: Trong thời gian tới giá thức ăn chăn n ôi thế giới và trong nước 

c  x  hướng ổn định. 

7. XI MĂNG 

* Tháng 12/2017: 

- Sản xuất và tiêu thụ: Ước lư ng sản x ất c a to n ng nh xi  ăng tháng 

12/2017 đ t 6 3 triệ  tấn, tăng khoảng 1 triệ  tấn so với tháng 11/2017; cả nă  

2017 ước đ t khoảng 65 triệu tấn tăng khoảng 4 triệu tấn (khoảng + 7%) so với 

cùng kỳ nă  trước; ước lư ng tiêu thụ xi  ăng tháng 12/2017 đ t 6,5 triệu tấn, 

tăng khoảng 0,6% so với tháng 11/2017; cả nă  2017 ước đ t 62 triệu tấn tăng 

khoảng 3% so với nă  2016. 

- Diến biến và nguyên nhân: Theo báo cáo c a     NXM, giá xi  ăng 

tháng 12/2017 cơ bản ổn định so với tháng 11/2017. Nguyên nhân do giá 

nguyên vật liệ  đầu vào, chi phí sản xuất cơ bản ổn định nên các nhà máy sản 

xuất kinh doanh xi  ăng cơ bản giữ ổn định giá bán. Cụ thể giá bán t i nhà máy 

c a các công ty xi  ăng th ộc Tổng công ty Công nghiệp xi  ăng Việt Nam 

tháng 12/2017 như sa    

ĐVT: đồng/tấn 

STT Đơn vị 
Chủng loại 

XM (bao) 

tháng 

12/2017 

Cuối tháng 

11/2017 

Chênh 

lệch 

(+/-) 

1 XM Vicem Hoàng Th ch PCB30 bao 1.240.000 1.240.000 0 

2 XM Vicem Hải Phòng PCB30 bao 1.270.000 1.270.000 0 

3 XM Vice  Bút  ơn PCB30 bao 1.240.000 1.240.000 0 

4 XM Vicem Bỉ   ơn PCB30 bao 1.240.000 1.240.000 0 

5 XM Vice   a  Điệp PCB40 bao 1.140.000 1.140.000 0 

6 XM Vicem Hoàng Mai PCB40 bao 1.250.000 1.250.000 0 

7 XM Vicem Hải Vân PCB40 bao 1.300.000 1.300.000 0 

8 XM Vicem Hà Tiên  PCB40 bao 1.675.000 1.675.000 0 

(Giá giao trên phương tiện bên mua tại nhà máy và đã có thuế GTGT) 

Tháng 12/2017: Theo báo cáo c a Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, giá 

bán l  xi  ăng tháng 12/2017 cơ bản ổn định so với cuối tháng 11/2017; t i các 

tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện phổ biến 1.050.000-1   0 000 đồng/tấn; t i các 

tỉnh miền Nam phổ biến 1.460.000-1.950.000 đồng/tấn.  

Giá xi  ăng x ất kh u t i Hòn Gai tháng 12/2017 ổn định so với tháng 

cuối tháng 11/2017 vào khoảng 48,5-51 USD/tấn; giá clinker xuất kh u vào 

khoảng 29- 30 USD/tấn FOB C m Phả. 
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* Năm 2017: 

- Diến biến và nguyên nhân: Theo báo cáo c a TCTCNXM, giá xi  ăng 

2017 cơ bản ổn định so với cuối nă  2016  Ng y n nhân do giá ng y n vật liệu 

đầu vào, chi phí sản xuất cơ bản ổn định nên các nhà máy sản xuất kinh doanh xi 

 ăng cơ bản giữ ổn định giá bán. Cụ thể giá bán t i nhà máy c a các công ty xi 

 ăng th ộc Tổng công ty Công nghiệp xi  ăng Việt Na  như sa    

ĐVT: đồng/tấn 

STT Đơn vị 

Chủng 

loại XM 

(bao) 

Năm 2017 
Tháng 

12/2016 

Chênh 

lệch 

(+/-) 

1  ông ty xi  ăng Ho ng  h ch PCB30  1.270.000 1.270.000 0 

2  ông ty xi  ăng Hải Phòng PCB30  1.270.000 1.270.000 0 

3  ông ty xi  ăng Bút  ơn PCB30  1.270.000 1.270.000 0 

4  ông ty xi  ăng Bỉ   ơn PCB30  1.270.000 1.270.000 0 

5  ông ty xi  ăng  a  Điệp PCB40  1.170.000 1.170.000 0 

6  ông ty xi  ăng Ho ng Mai PCB40  1.250.000 1.250.000 0 

7  ông ty xi  ăng Hải Vân PCB40  1.325.000 1.325.000 0 

8  ông ty xi  ăng H   i n 1 PCB40  1.705.000 1.705.000 0 

(Giá giao trên phương tiện bên mua tại nhà máy và đã có thuế GTGT) 

Giá xi  ăng bán l  trên thị trường: Theo báo cáo c a Sở Tài chính các 

tỉnh, thành phố, giá bán l  xi  ăng nă  2017 cơ bản ổn định so với cuối nă  

2016; cụ thể: t i các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện phổ biến 1.050.000-

1   0 000 đồng/tấn; t i các tỉnh miền Nam phổ biến 1.460.000-1.950.000 

đồng/tấn.  

Giá xi  ăng x ất kh   nă  2017 cơ bản ổn định so với cuối nă  2016 

dao động ở mức 44,5-48 USD/tấn; giá clinker xuất kh u ở mức 30-34 USD/tấn 

FOB C m Phả. 

- Dự báo: Tháng 01/2018, giá bán xi  ăng t i các doanh nghiệp sản x ất 

xi  ăng cơ bản ổn định.  

8. THÉP XÂY DỰNG 

- Sản xuất và tiêu thụ: Theo Tổng Công ty thép Việt Nam, ước sản lư ng 

sản x ất thép xây dựng tháng 12/2017 ước đ t 900 ng n tấn, tăng 7,4% so với 

tháng 11/2017; cả nă  2017 sản lư ng thép sản x ất ước đ t khoảng 9,2 triệ  

tấn, tăng khoảng 13, % so với cùng kỳ nă  2016   ản lư ng thép ti   thụ tháng 

12/2017 ước đ t khoảng 9 0 ng n tấn, tăng khoảng 7, % so với tháng 11/2017; 

cả nă  2017 ước đ t khoảng 9,12 triệ  tấn tăng khoảng 12% so với cùng kỳ 

nă  2016   
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- Diễn biến giá: 

* Tháng 12/2017: 

+ Thị trường thế giới: Giá chào bán phôi thép thị trường thế giới tháng 

12/2017 đ  tăng khoảng 5-15USD/tấn, hiện t i giá ch o phôi thép  F  Đông Á 

ở khoảng 410-445 USD/tấn, giá chào phôi CIS khoảng 420 USD/tấn FOB Biển 

Đen  

+ Thị trường trong nước: Giá thép xây dựng tr n thị trường trong nước 

tháng 12/2017 đ  tăng 100-400 đồng/kg, tùy t ng lo i và nhà sản xuất do giá 

phôi thép nhập kh   tăng  Hiện t i, giá bán t i các nh   áy sản x ất thép ở  ức 

khoảng t  11 400-14 200 đồng/kg  giá giao t i nh   áy, chưa bao gồ  th ế 

VA , chiết khấ  bán h ng    

* Năm 2017: 

+ Thị trường thế giới: Giá chào bán phôi thép thị trường thế giới t  cuối 

tháng 01/2017 đến tháng 02/2017 tăng khoảng 10-15 USD/tấn so với tháng 

12/2016; đến tháng 3/2017 giá chào phôi thép thị trường thế giới tăng khoảng 5-

10 USD/tấn so với cuối tháng 02/2017; t  cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2017, 

giá thép phế giảm 20-25 USD/tấn xuống còn mức 255-265 USD/tấn, giá phôi 

thép giảm m nh 25-23 USD/tấn và hiện còn giữ mức 390-410 USD/tấn; Tuy 

nhiên, t  cuối tháng 7/2017 đến đầu tháng 10/2017, giá chào phôi thép thị 

trường thế giới đ  tăng khoảng 20-35 USD/tấn; t  n a cuối tháng 10/2017 đến 

cuối tháng 11/2017 giá ch o phôi thép đ  giảm; tuy nhiên t  đầu tháng 12/2017 

đến nay giá ch o phôi thép đ  tăng khoảng 5-15USD/tấn, hiện t i giá chào phôi 

thép  F  Đông Á ở khoảng 410-445 USD/tấn, giá chào phôi CIS khoảng 420 

USD/tấn FOB Biển Đen  

+ Thị trường trong nước: Giá thép xây dựng tr n thị trường trong nước 

tăng/giả  theo diễn biến giá phôi, thép phế thị trường thế giới   ụ thể  tháng 

01/2017 ổn định; sang tháng 02/2017, do tác động c a giá phôi thép, thép phế 

tr n thị trường thế giới biến động tăng v  nh  cầ  ti   thụ thép trong nước tăng 

n n giá thép xây dựng tr n thị trường trong nước tăng 200-400 đồng/kg trong 

tháng 2/2017; tháng 03/2017 giá thép xây dựng tiếp tục tăng khoảng 200-500 

đồng/kg   ổng  ức tăng 3 tháng đầ  nă  2017 so với c ối nă  2016 khoảng 

600-900 đồng/kg, tùy t ng lo i     tháng 4/2017 đến tháng 7/2017, do giá 

ng y n vật liệ  tr n thị trường thế giới giả  n n các doanh nghiệp sản x ất thép 

trong nước đ  điề  chỉnh giả  nhiề  lần v  tổng  ức giả  khoảng t  400-800 

đồng/kg, tùy t ng lo i so với c ối tháng 3/2017    y nhi n, t  cuối tháng 

7/2017 đến đầu tháng 10/2017 do giá phôi thép, thép phế trên thị trường thế giới 

biến động tăng l   tác động tăng giá ng y n vật liệ  đầu vào nhập kh  , do đ  

các nhà sản xuất thép trong nước điều chỉnh tăng giá thép trong nước khoảng 

600-1 000 đồng/tấn; T  n a cuối tháng 10/2017 đến cuối tháng 11/2017, do giá 

nguyên vật liệ  đầu vào biến động giảm nên giá thép t i các nhà máy giảm 

khoảng 300-700 đồng/kg, tùy t ng ch ng lo i; tuy nhiên t  đầu tháng 12/2017 

đến nay giá thép xây dựng đ  tăng 100-400 đồng/kg, tùy t ng lo i và nhà sản 

xuất do giá phôi thép nhập kh   tăng  Hiện t i, giá bán t i các nh   áy sản x ất 
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thép ở  ức khoảng t  11 400-14 200 đồng/kg  giá giao t i nh   áy, chưa bao 

gồ  th ế VA , chiết khấ  bán h ng    

Giá thép xây dựng bán l  trên thị trường hiện t i như sa   t i các tỉnh 

miền Bắc và miền  r ng dao động ở mức 11.300-13 900 đồng/kg; t i các tỉnh 

Miền Na  dao động ở mức 11.600-14.200 đồng/kg.  

- Dự báo: Tháng 01/2018, giá bán l  thép xây dựng t i thị trường trong 

nước cơ bản ổn định hoặc tăng nhẹ.  

9. LPG 

* Tháng 12/2017: 

- Tình hình cung - cầu: Tổng nhu cầu s  dụng  PG trong nước tháng 

12/2017 ước khoảng 130.000 tấn, ổn định so với tháng 11/2017   rong đ ; 

nguồn cung LPG t  sản xuất trong nước c a Nhà máy Dinh Cố và Dung Quất ổn 

định 56.000 tấn (bằng 43,1% nhu cầu); nguồn nhập kh u khoảng 74.000 tấn 

(bằng 56,9% nhu cầu). 

- Diễn biến giá cả: Theo tin Reuters, giá CP (contract price) trên thị 

trường thế giới tháng 12/2017 do  ông ty Ara co c a Ả Rập công bố tăng nhẹ 

so với tháng 11/2017   heo đ , giá  P bình q ân tháng 12/2017 l    0 USD/tấn, 

tăng 2,5 USD/tấn so với tháng 11/2017 (tháng 11/2017: 577,5 USD/tấn), tỷ lệ 

tăng khoảng 0,43%. 

 ác doanh nghiệp thực hiện k  khai giá  PG t i Bộ   i chính điề  chỉnh 

tăng giá bán l   PG khoảng 1 000đồng /bình 12kg  c  doanh nghiệp giữ ổn định 

giá bán   Mức giá bán l  c a các đơn vị t  tháng 12/2017 cụ thể như sa   

 

T 

T 
Tên công ty 

Đơn vị 

tính 

Mức giá 

kê khai 

liền kề 

trước 

Mức giá kê 

khai tháng 

này 

Mức tăng 

Tỷ lệ 

tăng 

Đồng/kg 

Đồng 

/bình 

12kg 

1 

Công ty TNHH 

M V dầ  khí 

 h nh phố Hồ  hí 

Minh (Saigon 

Petro) 

Bình 12kg 
349.000 350.000 83 1.000 0,29% 

2 

 ông ty cổ phần 

kinh doanh khí 

Miền Na  

Bình 12kg 
350.000 351.000 83 1.000 0,29% 

3 

Công ty TNHH 

thương   i  rần 

Hồng Q ân 

Bình 12kg 
318.000 318.000 0 0 0 

4 
Công ty TNHH 

Super Gas 
Bình 12kg 

377.988 378.988 83 1.000 0,265% 
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  * Năm 2017: 

- Tình hình cung - cầu: Tổng nhu cầu s  dụng  PG trong nước cả nă  

2017 ước khoảng 1.560.000 tấn   rong đ ; ng ồn cung LPG t  sản xuất trong 

nước c a Nhà máy Dinh Cố và Dung Quất ổn định 672.000 tấn (bằng 43,08% 

nhu cầu); nguồn nhập kh u khoảng 888.000 tấn (bằng 56,92% nhu cầu).   

- Diễn biến giá cả: 

+ Thị trường thế giới: Q   I v  Q   II/2017  giá  P tr n thị trường thế 

giới biến động ch  yế  theo x  hướng giả    heo đ  giá  P tăng trong 02 tháng 

đầ  nă  giá  P v  li n tục giả  trong các tháng tiếp theo  Q   III/2017, giá  P 

giả  trong tháng 7 v  li n tục tăng trong tháng   v  tháng 9   ang đến Quý 

IV/2017, tháng 10 v  tháng 12/2017 tăng, ri ng tháng 11/2017 giữ ổn định so 

với tháng 10/2017. 

+ Thị trường trong nước: Q   I   Q   II/2017  Đư c điề  chỉnh tr n cơ 

sở biến động c a giá  P tr n thị trường thế giới, giá  PG trong nước 06 tháng 

đầ  nă  đư c điề  chỉnh tương ứng với biến động c a giá thế giới   heo đ , các 

doanh nghiệp k  khai giá t i Bộ   i chính điề  chỉnh tăng giá bán trong tháng 1 

v  tháng 2     tháng 3/2017 giá  PG trong nước li n tục giả  v  ổn định trong 

tháng 6  Q   III/2017, các doanh điề  chỉnh giả  giá trong tháng 7/2017 sang 

tháng   v  tháng 9/2017, giá  PG trong nước l i đư c điề  chỉnh tăng li n tục  

Đến Q   IV/2017, tháng 10 v  tháng 12/2017, đư c điều chỉnh tăng, ri ng tháng 

11/2017 giữ ổn định so với tháng 10/2017 

Như vậy, nă  2017, giá  PG trong nước đư c điề  chỉnh 12 lần với 6 lần 

tăng, 4 lần giả  v  2 lần ổn định  Bảng tổng h p giá  P tr n thị trường thế giới 

v  bán l   PG trong nước nă  2017 như sa   

Thị trường T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
T10-

11 
T12 

Thế giới 

(USD/T) 
465 555 540 460 387,5 387,5 355 440 490 577,5 580 

 à Nội (đ/bình 

12kg) 
284 311 307 282 259 259 249 276 292 318 318 

Tp.HCM 

(đ/bình12kg) 
312 340 335,5 310.5 288 288 278 305 321 349 350 

* Ghi ch : tại  à Nội lấy giá  huyến nghị đến tay người tiêu d ng của C ng ty TN   thương 

mại Trần Hồng Quân; tại TP  C  lấy giá của C ng ty TN    TV dầu khí Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Dự báo: Giá bán LPG tháng 01/2018: Do các nước ở Châu Âu và Mỹ đ   

dự trữ đ  cho nhu cầu s  dụng  PG tăng cao v o  ùa đông v  tình hình diễn 

biến c a giá dầu thô trên thị trường thế giới trong thời gian gần đây    nên dự 
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kiến giá  PG thế giới và thị trường trong nước có thể ổn định trong tháng 

01/2018. 

10. XĂNG, DẦU  

- Giá xăng dầu thành ph m Platts Singapore:  

* Tháng 12/2017: Giá xăng dầ  th nh ph   Platts Singapore tháng 

12/2017 diễn biến tăng giá ở các mặt h ng xăng, dầ  đi zen, dầu hỏa và giảm 

giá ở mặt hàng dầ   a dút   o sánh giá xăng dầu thế giới bình quân tháng 

12/2017 với bình quân tháng 11/2017 cho thấy, giá  ặt h ng xăng tăng 0,2%, 

dầu madut giảm 0,6% và dầu dầ  đi zen tăng 3%, dầu hỏa tăng 1,9%   

* Năm 2017: Giá xăng dầu thế giới tháng 01/2017 x  hướng tăng giá   o 

sánh giá xăng dầu thế giới bình quân tháng 01/2017 với bình quân tháng 

12/2016 cho thấy giá  ặt h ng xăng, dầ  tăng t  1,0 % đến 3, 1%   ang đến 

tháng 02/2017, giá xăng dầu thế giới diễn biến trái chiều ở các mặt hàng với xu 

hướng tăng giá đối với xăng, dầu hỏa và dầ  đi -zen, giả  giá đối với dầu 

 ad t  Đến tháng 3/2017 giá  ặt h ng xăng, dầ  giảm giá t   ,67% đến 8,50%. 

 háng 4/2017, giá xăng dầ  đảo chiề , tăng giá ở các mặt hàng với mức tăng t  

3, 1% đến  ,96%  Đến tháng  /2017, giá xăng dầu thế giới l i diễn biến theo 

chiề  hướng giảm với mức giảm t  2,49% đến 6,14%. Tuy nhiên, kể t  tháng 7 

v  tháng 9/2017, giá xăng dầu thế giới đều diễn biến theo chiề  hướng tăng  

 ang đến tháng 10/2017, giá xăng giảm nhẹ v  tăng nhẹ ở các mặt hàng dầ ; đến 

tháng 11/2017 v  tháng 12/2017, giá các  ặt h ng xăng dầu tiếp tục tăng nhẹ.  

- Giá xăng dầu trong nước:  

* Tháng 12/2017: Trong tháng 12/2017, Bộ  ông  hương đ  ban h nh 02 

công văn điề  h nh kinh doanh xăng dầu. Cụ thể: 

+  ông văn số 11448/BCT-TTTN ngày 05/12/2017 cho phép: giữ nguyên 

mức trích lập Quỹ BOG xăng dầ  đối với các mặt h ng xăng dầu như hiện hành; 

chi s  dụng quỹ BOG xăng dầ  đối với mặt h ng xăng khoáng      đồng/lít, 

xăng E   604 đồng/lít, dầ  đi zen 0,0    3   đồng/lít, dầu hỏa  4   đồng/lít, 

dầ   ad ts  239 đồng/kg.  heo đ , các thương nhân đầu mối đ  điều chỉnh tăng 

giá bán đối dầ  đi zen 0,0   l  1 0 đồng/lít, các mặt h ng xăng dầu khác giá 

bán ổn định. 

+ Công văn số 11964/BCT-TTTN ngày 20/12/2017 cho phép: giữ nguyên 

mức trích lập và s  dụng quỹ BOG đối với các mặt h ng xăng, dầ  như hiện 

hành; chi s  dụng Quỹ BOG xăng dầ  đối với mặt h ng xăng khoáng   23 

đồng/lít, xăng E    46 đồng/lít, dầ  đi zen 0,0    417 đồng/lít, dầu hỏa: 460 

đồng/lít, dầ   ad t   0 đồng/kg.  heo đ , các thương nhân đầu mối điều chỉnh 

giữ ng y n giá bán đối với mặt h ng xăng, dầu các lo i. 

Hiện nay, giá bán l , mức trích, mức s  dụng Quỹ BOG, thuế suất thuế 

nhập kh u bình quân gia quyền các ch ng lo i xăng, dầ  trong giá cơ sở t  sau 

thời điểm 15 giờ 00 ngày 20/12/2017 cụ thể như sa   
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Các chủng loại 

xăng dầu 

Giá bán trong 

nước hiện hành 

(đồng/lít,kg) 

Quỹ BOG (đồng/lít,kg) 
Thuế suất thuế 

nhập khẩu bình 

quân trong giá cơ 

sở (%) Trích Sử dụng 

Xăng  ON 9  19.280 300 523 8,56 

Xăng  ON 92 18.580 300 523 8,56 

Xăng E  18.240 0 546 8,56 

Dầ  đi zen 0,0   15.160 300 417 2,15 

Dầu hỏa 13.610 300 460 0,09 

Dầu madut 3,5S 12.380 300 80 3,78 

Ghi ch : Giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam  

* Năm 2017: Tính t  đầ  nă  đến ng y 20/12/2017, căn cứ vào diễn biễn 

thị trường xăng dầu thế giới, giá xăng dầ  trong nước đ  đư c điều chỉnh 24 lần. 

Cụ thể các lần điều chỉnh như sa    

  
Số lần 

tăng 

Mức 

tăng 

Số lần 

giảm 

Mức 

giảm 

Giữ ổn 

định 

Mức 

tăng/giảm 

Xăng  ON 92 10 3.916 9 (2.920) 5 996 

E5 RON92 10 3.658 9 (2.730) 5 928 

Đi zen 0,0   15 4.101 7 (2.370) 2 1.731 

Dầ  hoả 14 4.318 7 (2.830) 3 1.488 

Madut 15 3.479 7 (1.720) 2 1.759 

- Dự báo: Trong thời gian tới thị trường dầu thô thế giới tiếp tục chịu ảnh 

hưởng t  các thông tin li n q an đến kết quả gia h n thỏa thuận cắt giảm sản 

lư ng c a OPEC và biến động địa chính trị ở các nước khu vực tr ng đông.  

11. THUỐC  

- Diễn biến: Về cơ bản thị trường thuốc tháng 12/2017 và cả nă  2017 

vẫn tiếp tục ổn định, đáp ứng đ  thuốc cung ứng cho nhu cầu phòng và chữa 

bệnh c a nhân dân. 

Qua khảo sát một số lo i thuốc bán l  trên thị trường không có mặt hàng 

nào biến động giá so với tháng 12/2017, cụ thể: 
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Stt Tên thuốc Đvt Hãng sản xuất 
Đơn giá 

(VNĐ) 

So với 

cuối 

tháng 

12/2017 

(%) 

1 Amplicilin 500mg Hộp 10 vỉ x 10 

viên 

 ty cổ phần dư c 

liệ   W2 

76.000 0 

2  h ốc ho bổ phế 

Nam Hà 

 ọ x 12  l Nam Hà Pharma 13.500 0 

3 An  hảo  th ốc chữa 

nhiệt  

Hộp   vỉ x 10 

viên 

Dư c ph     n 

Bái 

53.000 0 

4 Rutin-C Hộp 100 vi n Intech pharma 15.000 0 

5 Vitamin 3B Hộp 10 vỉ x 10 

viên 

Dư c thảo Phúc 

Vinh 

50.000 0 

6 Plusssz max  ọ 20 vi n NP Pharma 32.000 0 

7 Dophazolin  ọ   l Đ i học dư c HN 12.000 0 

8 Vimaxx (eyes drops)  ộ 1  l  ty cổ phần dư c 

ph   Na  H  

15.000 0 

 Theo thông tin về giá thuốc kê khai công bố tr n trang điện t  c a Cục 

Quản l  Dư c - Bộ Y tế, tính t  đầ  nă  đến ngày 06/12/2017: Về thuốc nhập 

kh u, có 2.020 lư t mặt hàng thuốc kê khai giá, 39 lư t mặt hàng kê khai l i giá; 

về thuốc sản xuất trong nước, có 2. 16 lư t mặt h ng k  khai giá,    lư t mặt 

hàng kê khai l i giá. 

Nă  2017, Bộ Y tế đ  triển khai đấu thầu tập trung thuốc cấp quốc gia, 

hiện Bộ Y tế đ  ph  d yệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho 22 mặt hàng thuốc đấu 

thầu tập trung cấp quốc gia (05 thuốc biệt dư c và 17 thuốc generic) với tổng 

giá trị là 2.269 tỷ đồng, giảm 477 tỷ đồng so với tổng trị giá tính theo giá kế 

ho ch lựa chọn nhà thầu (giá kế ho ch lựa chọn nhà thầ  đư c xây dựng căn cứ 

giá trúng thầ  trong vòng 12 tháng trước) và Bộ Y tế đ  k  thỏa thuận khung với 

các nhà thầ  v  các cơ sở y tế trên cả nước sẽ thực hiện ký h p đồng trực tiếp 

với các nhà thầu trúng thầ  để cung ứng thuốc cho như cầ  điều trị.  

- Nguyên nhân: Giá thuốc trên thị trường ổn định là do nguồn cung 

thuốc dồi dào; giá nhập kh u thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc nhìn chung ổn 

định và việc tăng cường xem xét giá thuốc kê khai c a  Bộ Y tế và Sở Y tế. 

- Dự báo: Trong tháng 01/2018, mặt bằng giá thuốc giá thuốc cơ bản ổn 

định. Nguồn cung ứng thuốc vẫn đáp ứng đ  nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh 

c a người dân.  

12. VÀNG 

 - Thị trường thế giới:  

* Tháng 12/2017: Giá vàng thế giới giảm liên tục trong hai tuần đầu 

tháng, xuống mức thấp nhất kể t  tháng 7/2017 (1.239 USD/ounce-ngày 14/12), 

sa  đ , tăng li n tục ở hai tuần tiếp theo (qua 6 phiên giao dịch), lên mức 1.297 

USD/ounce vào ngày cuối tháng.  
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Yếu tố chính gây sức ép giảm giá vàng là việc FED quyết định nâng lãi 

suất cơ bản đồng Đôla Mỹ thêm 0,2  điểm phần tră  v o ng y 13/01 và 

 hư ng viện Mỹ thông qua dự luật cải cách thuế c a Tổng thống D.Trump. 

Ở chiề  ngư c l i, đ  sụt giảm c a lãi suất trái phiếu Chính ph  Mỹ khiến 

v ng tăng giá trở l i như t i sản đảm bảo trước r i ro t  chính sách nới lỏng tiền 

tệ.   

* Năm 2017: X  hướng ch ng l  giá v ng tăng, với sự biến động giá d ng 

“nhấp nhô”, trong đ  các lần giá ch   đỉnh là: 1.219 USD/ounce (19/01), 1.249 

USD/ounce (24/02), 1.286 USD/ounce (18/4); 1.290 USD/ounce (7/6); 1.351 

USD/ounce (3/9);  1.304 USD/ounce (8/10); 1.300 USD/ounce (12/11) và 1.298 

USD/ounce (24/12); các lần giá ch   đáy l   1 1 7   D/o nce  27/01 , 1 203 

USD/ounce (14/3), 1.222 USD/ounce (11/5); 1.280 USD/ounce (30/9); 

1.274USD/ounce (1/10); 1.273 (29/10 và 1.257USD/ounce (14/10).  

Những yếu tố hỗ tr  giá v ng tăng gồm: Triều Tiên nhiều lần phóng tên 

l a đ n đ o, bất chấp nghị quyết và các biện pháp tr ng ph t c a Liên Hiệp 

Quốc; kh ng hoảng nhập cư tác động đến khu vực Eurozone, hiệu ứng nước 

Anh ra khỏi li n  inh E , x ng đột vũ trang t i Syria kéo theo sự can thiệp 

quân sự c a Nga, Mỹ và Tây Âu; giá dầ  thô tăng  giá dầu WTI bình quân 50.90 

  D/thùng  nă  2017  so với mức 43 41  D/thùng  nă  2016)...  

Những yếu tố h n chế tốc độ tăng giá v ng gồm: kinh tế Mỹ tăng trưởng 

khả quan, chứng khoán Mỹ      P  00, Nasdaq  đứng ở mức cao nhất lịch s  

trong   nă  trở l i đây đ  hút  ột lư ng tiền lớn; kinh tế Eurozone phục hồi ổn 

định, FED ba lần nâng lãi suất cơ bản... 

- Thị trường trong nước: 

* Tháng 12/2017: Trong tháng 12/2017, thị trường v ng trong nước giao 

dịch ở  ức cầ  ch ng, c  x  hướng đi x ống ở t ần đầ  ti n v  hồi phục v  

tăng dần t  t ần thứ hai đến c ối tháng   rong những phi n giả  giá c a giá 

v ng đ  tác động tích cực đến tâ  l  giao dịch c a các nh  đầ  tư tì  kiế  cơ 

hội   a v o, thị trường v ng trong nước ghi nhận  ột số phi n giao dịch khởi 

sắc hơn  Mức ch nh lệch giữa giá v ng trong nước v  giá v ng thế giới theo q y 

đổi đ  nới rộng ra ở  ức khoảng 1,9 triệ  đồng/lư ng   hốt phi n giao dịch 

c ối nă  2017, giá v ng chốt ở  ức 3   0-3 460 triệ  đồng/chỉ  

 Giá bán vàng 99,99% t i các công ty kinh doanh vàng b c Nh  nước t i 

Hà Nội và TP. Hồ  hí Minh  đầ  tháng 12/2017  dao động lần lư t ở mức 

3.630- 3.652 triệ  đồng/chỉ, đến cuối tháng, giá v ng dao động phổ biến lần lư t 

ở mức 3.550-3.460 triệ  đồng/chỉ.  

* Năm 2017: Thị trường v ng trong nước không có nhiều biến động lớn, 

giao dịch khá trầm lắng trong bối cảnh thị trường thế giới ghi nhận một nă  

giao dịch sôi động với mức tăng h ng tháng l  1,64% v  tăng 12,67% h ng nă . 

Ngoài những đ t giá vàng tiến sát và bứt phá mốc 37 triệ  đồng/lư ng v o đầu 

tháng 2/2017, giữa tháng 4 v  đầ  tháng 9/2017 thì giá v ng trong nước ch  yếu 

xoay quanh mốc 36 triệ  đồng/lư ng. Trên thế giới, giá vàng có những thời 
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điể  bi n độ lên giá khá m nh  Giá v ng trong nước có mức tăng dè dặt hơn, do 

vậy, c  lúc giá v ng trong nước ngang bằng với giá vàng thế giới theo q y đổi. 

Tình hình cung - cầ  v ng trong nước t  đầ  nă  đến nay tương đối ổn định, 

không có sự chênh lệch lớn, nhờ đ  giá v ng trong nước diễn biến ổn định hơn 

so với giá vàng thế giới.  

Chỉ số giá v ng trong nă  2017, c a t ng tháng (so với tháng trước) như 

sau: Tháng 1/2017 giảm 0,18%, tháng 2/2017 tăng 2,4 %, tháng 3/2017 giảm 

0,28%, tháng 4/2017 tăng 1,01%, tháng  /2017 giảm 0,1%, tháng 6/2017 tăng 

0,25%, tháng 7/2017 giảm 0,88%, tháng 8/2017 tăng 1,11%, tháng 9/2017 tăng 

2,61%, tháng 10/2017 giảm 0,88%, tháng 11/2017 giảm 0,3%, tháng 12/2017 

giảm 0,12%. Chỉ số giá v ng bình q ân nă  2017 tăng 3,71% so với cùng kỳ 

nă  2016  

13. ĐÔLA  

- Thị trường thế giới:  

* Tháng 12/2017:  

  i Mỹ  chỉ số   D Index tăng   nh l n 94,1  điể   14/12  theo q yết 

định c a  y ban thị trường  ở li n bang    y nhi n, lãi suất trái phiếu Chính 

ph  Mỹ sụt giảm khiến chỉ số này giảm m nh, xuống mức 12,  điểm vào ngày 

cuối tháng (29/12), thấp nhất kể t  tháng 9/2017.  

  i kh  vực E rozone  E B q yết định giữ ng y n l i s ất cơ bản đồng 

E ro, gia h n g i nới lỏng định lư ng khiến chỉ số E ro index biến động ngư c 

chiề  với   D index, giả  trong hai t ần đầ  tháng, tăng trở l i ở hai t ần c ối 

tháng.  

* Năm 2017: Chỉ số USD Index giảm liên tục trong 9 tháng đầ  nă , đ t 

mức thấp nhất 91,33 điể   3/9/2017 ; tăng trở l i trong 3 tháng cuối nă , với 

các mốc 94, 6 điể   1/11  v  93,3 điểm (10/12). Chỉ số Euro Index ít dao động 

(xoay quanh 85- 6 điểm) t  tháng 01/2017 đến giữa tháng 4/2017; tăng   nh  

t  tháng  /2017 đến 9/2017, ch m mức 94,  điể  v o 10/9; sa  đ  E ro index 

giảm nhẹ trong tháng 10, xuống mức 93,  điể  v  tăng trở l i vào tháng 11, 

tháng 12/2017, kết thúc nă  ở mức 9 ,7 điểm. 

T i Mỹ, nền kinh tế phục hồi trong nă  2017 cho phép FED ba lần tăng 

lãi suất cơ bản vào các tháng 3/2017, 6/2017 và 12/2017. Thị trường lao động 

khởi sắc, tỷ lệ thất nghiệp liên tục đứng ở mức thấp (tháng 1: 4,8%, tháng 2: 

4,7%, tháng 3: 4,5%, tháng 4: 4,4%, tháng 5: 4,3%, tháng 6: 4,4%, tháng 7: 

4,3%, tháng 8: 4,4%; tháng 9 và 10: 4,2%, tháng 11: 4,1% (thấp nhất trong 16 

nă    Bình q ân  ỗi tháng nền kinh tế t o ra 180.000 việc làm mới; l m phát 

mục tiêu 2017 là 2.0%, tuy nhiên l m phát lõi (tháng 11) mới đ t 1,7%.  

T i khu vực Eurozone, theo Eurostat tăng trưởng kinh tế tiếp tục khởi sắc 

với tỷ lệ tăng GDP q   I/2017 l  2,0%, q   II l  2,1%  cao nhất kể t  2011 đến 

nay), quý III là 2,3%; tỷ lệ thất nghiệp tháng 1: 9,6%, tháng 2: 9,5%, tháng 3: 

9,4%, tháng 4: 9,2%, t  tháng   đến 11: 9,1%. Các nhà phân tích nhận định kinh 
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tế khu vực đang tăng trưởng với nhịp độ nhanh nhất trong 10 nă  q a - kết quả 

tích cực c a chính sách nới lỏng tiền tệ và lãi suất thấp kỷ lục    E B đang áp 

dụng. Dự báo nă  2017 GDP c a 19 quốc gia khu vực n y đ t 1,7%, l m phát: 

1,8% (mục ti   2,0% , nă  201  GDP l  1, %, l m phát là 1,9%.  

Tỷ giá E ro/  D ít giao động trong 4 tháng đầ  nă  2017  xoay q anh 

1.060-1.080 USD/01 Euro); t  tháng   đến tháng 9/2017, đồng E ro tăng giá 

liên tục, đ t mốc cao nhất kể t  tháng 2/201   01 E ro đổi đư c 1.1985 USD 

(10/9); giảm nhẹ trong tháng 10/2017 v  tăng trở l i vào tháng 11, 12/2017. 

- Thị trường trong nước:  

* Tháng 12/2017: Tỷ giá trung tâm c a đồng Việt Nam với Đôla Mỹ đầu 

tháng đư c niêm yết ở mức 22 43  đồng/  D  Đến cuối tháng, tỷ giá trung tâm 

c a Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ đư c Ngân h ng Nh  nước Việt Nam công bố 

áp dụng cho ng y 29/12/2017 l  22 42  đồng/USD, với mức giả  13 đồng/USD 

so với mức niêm yết đầu tháng. Mặc dù trên thị trường thế giới, ghi nhận đồng 

USD liên tục tăng giảm không ng ng. Tuy nhiên, tỷ giá trung tâm biến động 

không nhiều. T i các ngân h ng thương   i lớn, giá giao dịch USD có biến 

động quanh mức 22 7 0 đồng/USD cho thấy chính sách tỷ giá đang đư c điều 

h nh đúng hướng. Tỷ giá Đôla Mỹ đư c niêm yết đầu tháng ở mức mua vào/ 

bán ra là 22.680-22 7 0 đồng/USD và cuối tháng ở mức mua vào/ bán ra là 

22.665-22 73  đồng/USD, giảm so với tháng trước 1  đồng/USD.  

Tỷ giá h ch toán giữa Đồng Việt Nam với Đôla Mỹ tháng 12/2017 đư c 

Bộ Tài chính công bố áp dụng cho các nghiệp vụ q y đổi và h ch toán thu, chi 

ngân sách Nh  nước bằng ngo i tệ; q y đổi và h ch toán sổ sách kế toán c a 

Kho b c Nh  nước là 1 USD = 22 4 1 đồng, giả  14 đồng so với tháng trước. 

* Năm 2017: Nhìn chung thị trường ngo i hối ổn định với nguồn cung 

ngo i tệ dồi dào, thanh khoản ngo i tệ c a thị trường tốt, đáp ứng các c ng cầ  

ngo i tệ  Theo thống kê t  Ngân h ng Nh  nước, dự trữ ngo i hối c a Việt Nam 

ước tính có thể đ t mức khoảng 53 tỷ USD. Đây tiếp tục l   ức cao nhất t  

trước tới nay, sa  khi q y  ô dự trữ ngo i hối đ  đ t đư c khoảng 41 tỷ   D 

v o c ối 2016   ũng trong nă  2017, thị trường ghi nhận ba lần Ngân h ng Nh  

nước nâng giá mua vào USD trong tháng 1, tháng 4 và tháng 6/2017; và vào 

ng y 10/10/2017, lần đầ  ti n Ngân h ng Nh  nước q yết định giả  giá   a 

v o   D, đánh dấ  sự khác biệt lớn c a diễn biến tỷ giá nă  nay so với những 

nă  trước  

 hị trường ngo i hối v  tỷ giá   D/VND khá ổn định trong nă  2017, 

đặc biệt l  trước tác động t  các q yết định tăng l i s ất li n tiếp c a  ục Dự trữ 

 i n bang Mỹ  FED     y nhi n trong nă  2017, Ngân h ng Nh  nước đ  kiể  

soát, ổn định tỷ giá theo chỉ đ o c a  hính ph , tiếp tục ch  động theo dõi diễn 

biến thị trường trong nước v  q ốc tế, ch  động c  biện pháp điề  h nh tỷ giá, 

đả  bảo thanh khoản ngo i tệ c a nền kinh tế   

Chỉ số giá Đôla Mỹ các tháng (so với tháng trước) như sa    háng 1/2017 

giảm 0,07%, tháng 2/2017 giảm 0,07%, tháng 3/2017 tăng 0,41%, tháng 4/2017 
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giảm 0,28%, tháng 5/2017 giảm 0,03%, tháng 6/2017 giảm 0,07%, tháng 7/2017 

tăng 0,09%, tháng  /2017 giảm 0,03%, tháng 9/2017 tăng 0,03%, tháng 10/2017 

giảm 0,03%, tháng 11/2017 giảm 0,01%, tháng 12/2017 tăng 0,02%   hỉ số giá 

Đôla Mỹ bình q ân nă  2017 tăng 1,40% so với cùng kỳ nă  2016  

IV. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ TẠI ĐỊA PHƯƠNG  

 Trong tháng 11/2017,  ở   i chính các tỉnh, th nh phố trực th ộc tr ng 

ương đ  thực hiện công tác q ản l  giá t i địa phương như sa    

1  Thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường theo quy định; thực hiện chức 

năng tham mưu về c ng tác quản lý Nhà nước về giá tại địa bàn theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao: Bắc K n, Bắc Giang, Bến  re, Bình Dương, Bình Định, 

Bình  h ận,    Ma ,  ao Bằng, Đắc Nông, Điện Bi n, Đồng  háp, Gia  ai, 

 ong An, H  Na , Hải Phòng, H  Giang, Hậ  Giang,  P  Hồ  hí Minh, Ki n 

Giang, Kon    ,  â  Đồng,  ai  hâ ,   o  ai, Nghệ An, Na  Định, Ninh 

Bình, Ninh  h ận, Phú   n, Phú  họ, Q ảng  rị, Q ảng Bình,   c  răng,  ơn 

 a,  h a  hi n H ế,  ây Ninh,  hái Bình,  hái Ng y n,   y n Q ang,  iền 

Giang,  r  Vinh, Vĩnh Phúc, Vĩnh  ong,   n Bái  

- Đăng  ý giá,  ê  hai giá: Bình  h ận  02 hồ sơ ,  ao Bằng  03 hồ sơ , 

Điện Bi n, Đồng  háp  07 hồ sơ , Ki n Giang  09 hồ sơ ,  P  Hồ  hí Minh  10 

hồ sơ, trong đ   02 hồ sơ k  khai giá v  0  thông báo giá , H  Na , Phú  họ 

 07  hồ sơ , Q ảng Bình, Nghệ An  0  hồ sơ ,   o  ai  9 hồ sơ , Ninh Bình  11 

hồ sơ ,   y n Q ang  0  hồ sơ ,  hái Ng y n,  hái Bình,  iền Giang, Vĩnh 

 ong  07 hồ sơ ,   c  răng  01 hồ sơ , Vĩnh Phúc,   n Bái  01 hồ sơ   

- Chương trình bình ổn giá:  P  Hồ  hí Minh đ  thực hiện chương  trình 

bình ổn giá theo Kế ho ch ban h nh kè  Q yết định 1 79/QĐ-UBND ngày 

0 /4/2017 c a  y Ban nhân dân th nh phố,  ở   i chính đ  thường x y n theo 

dõi diễn biến tình hình giá thị trường để c  điề  chỉnh kịp thời v  chính xác  ức 

giá đăng k  c a các doanh nghiệp tha  gia chương trình bình ổn   

2  Trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy định giá các loại đất trên địa 

bàn tỉnh; xác định giá cho thuê đất, giá đất  hi Nhà nước cho phép chuyển mục 

đích sử dụng; xác định giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước: Bình  h ận, Bắc 

Giang, Bắc K n, Bến  re,    Ma , Đồng  háp,  P  Hồ  hí Minh  ph  d yệt giá 

th  tiền s  dụng đất khi giao đất kinh doanh phi nông nghiệp, c a các kh  đô thị 

 ới t i các q ận nội th nh , Nghệ An, Ninh Bình  03 dự án kh  đô thị  ới 

ch yển t  đất nông nghiệp , Q ảng Na ,  â  Đồng,  ai  hâ   02 kh  đất cho 

thuê làm dự án   

3  Th m định giá mua sắm, sửa chữa tài sản vật dụng, trang thiết bị bằng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp: Bình  h ận  07hồ sơ , Bến  re  03 hồ sơ , 

Bắc Giang  02 hồ sơ , Đồng  háp,   ng  ơn  19 hồ sơ , Q ảng  rị  04 hồ sơ , 

Thái Nguyên, Thái Bình. 

4  Tham gia th m định giá tài sản, hàng hóa tịch thu theo quyết định của 

tòa án, đội quản lý thị trường; định giá tài sản thanh lý, bán đấu giá hàng thanh 

lý, hàng tịch thu: Bắc Giang, Bình  h ận  02 vụ việc , Bến  re,  ao Bằng, Điện 
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Bi n,  P  Hồ  hí Minh, Nghệ An, Ninh  h ận,   y n Q ang, Phú  họ, Bình 

Dương, Đồng  háp  06 vụ việc ,  â  Đồng,  ơn  a, Q ảng Na ,   n Bái. 

- Tham gia hội đồng định giá tài sản phục vụ c ng tác xét xử của toà án 

và thi hành án, xử phạt hành chính: Bình Dương, Bắc Giang  04 vụ , Bến  re,   

 P  Hồ  hí Minh  02 vụ ,   ng  ơn, Ninh  h ận,  ây Ninh, Vĩnh  ong,   c 

 răng,   n Bái  03 vụ   

5  Th ng báo giá vật liệu đến chân c ng trình: Bắc Giang,    Ma , Đồng 

 háp, Gia  ai,  ơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, TP  Hồ  hí Minh,  ây 

Ninh,   y n Q ang, Vĩnh  ong  

6  Quyết định giá và th m định giá đền b  giải phóng mặt bằng  hi Nhà 

nước thu hồi đất: Bình Dương, Bắc Giang, Bình  h ận, Bến  re, Đồng  háp, 

H  Na , Nghệ An,   ng  ơn,  ai  hâ , Nghệ An, Ninh Bình, Phú  họ,  hái 

Nguyên, Tây Ninh,   y n Q ang, Vĩnh  ong  

7  C ng tác thanh tra,  iểm tra:  ao Bằng, Q ảng Bình,  ây Ninh,   y n 

Q ang,  iền Giang,   n Bái; Vĩnh Phúc,  P  Hồ  hí Minh  đo n kiể  tra c a 

 ở   i chính v  đo n kiể  tra li n ng nh đ  phối h p kiể  tra t i 221 điể  

kiể  tra trong đ  c  24 điể  bán h ng bình ổn giá, 29 điể  trông giữ xe, 11 

điể  kinh doanh gas, 36 tiệ  th ốc tây, 10 ch  tr yền thống v  111 điể  khác  

X  ph t 7 trường h p vi ph   với tổng số tiền x  ph t l  30 300 000 đồng   

 r n đây l  báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 12 v  cả nă  2017, 

dự báo nă  2018./.     

Nơi nhận:             
-   nh đ o Bộ (b/c); 

- Văn phòng  ổng Bí thư, Văn phòng  

 hường trực Ban Bí thư  b/c ; 

- Ban Kinh tế  r ng ương; 

- UB Kinh tế Quốc hội; 

- Văn phòng  P  Vụ KTTH);       

- Các Bộ  NN P N ,  ông  hương  Vụ CSTTTN, Cục 

Q    , KH Đ , XD,  ông An   ục Bảo vệ ANKT, 

Tổng Cục An Ninh), GD Đ   Bộ trưởng); 

- Bộ Tài chính: Vụ CST, Vụ NSNN, Thanh tra Bộ, HVTC, 

Tổng cục Thuế, Viện        , Đ i diện CQ Bộ t i TP. 

HCM; 

- Sở TC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Hội Th   định giá Việt Nam; 

-   nh đ o Cục QLG;           

-  ác đơn vị thuộc Cục QLG; 

-  ư   V ,  HP DB (102b). 
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