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Kính gửi: Bộ Công Thương 

 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương 

Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường 

cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Sở Công Thương báo cáo 

tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 như sau: 

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO 

Ngay sau khi có Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công 

Thương, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện 

chương trình bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 

2019, phối hợp với Sở Tài chính Lạng Sơn hoàn thiện Dự thảo kế hoạch đề xuất 

phương án triển khai dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường, giá cả các tháng cuối năm 

2018 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

160/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Triển khai 

thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi 2019 để triển khai trên toàn tỉnh. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND 

ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, 

trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (Chỉ thị số 01/CT-UBND); Để chủ 

động cân đối cung cầu, bảo đảm đủ các mặt hàng thiết yếu, không để biến động 

lớn về thị trường, giá cả và chuẩn bị tốt các điều kiện để mọi người dân được 

đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Sở 

Công Thương đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết 

định số 89/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh về việc cho các doanh 

nghiệp tạm ứng kinh phí từ Quỹ dự trữ tài chính để dự trữ hàng hóa thực hiện 

bình ổn giá, theo đó lựa chọn 04 (bốn) doanh nghiệp kinh doanh phân phối có 

năng lực tốt, có mạng lưới phục vụ rộng, thị phần lớn, kinh doanh có chất lượng 

và uy tín đối với một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và phục vụ sản xuất được 

hỗ trợ vay vốn từ ngân sách với lãi suất 0%/ tháng, với tổng số tiền cấp tạm ứng 

là 35.000.000.000 đồng (Ba mươi năm tỷ đồng) để doanh nghiệp thực hiện tạm 

trữ hàng hoá phục vụ bình ổn giá cả, thị trường, kiềm chế lạm phát. Đồng thời 

Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 42/SCT-QLTM về việc thực hiện 
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công tác kiểm tra, kiểm soát về bình ổn thị trường giá cả của các doanh nghiệp 

nêu trên. 

 - Tiếp tục tổ chức tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 

các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đưa hàng hoá, đặc 

biệt là các mặt hàng thiết yếu, vật tư nông nghiệp đã được đưa về tận vùng nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa. 

- Đề nghị Cục QLTT chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống các hành vi đầu cơ, găm 

hàng, việc chấp hành pháp lệnh Giá, nhất là thực hiện niêm yết giá và bán theo 

giá niêm yết đối với các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá và Gạo các loại, 

thịt gia súc, gia cầm, sữa.... 

- Nhằm phục vụ nhu cầu thăm quan, mua sắm Tết của nhân dân trên địa 

bàn, Sở Công Thương đã chỉ đạo tổ chức các hội chợ thương mại trên địa bàn 

như: Hội chợ Xuân Lạng Sơn 2019 (Từ ngày 14/01- 21/01/2018); Phối hợp với 

UBND thành phố tổ chức Chợ Hoa, Cây cảnh xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại thành 

phố Lạng Sơn (khai mạc từ ngày 29/01/2019). 

- Chủ động chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa, dịch 

vụ trên địa bàn thông qua đầu mối là Phòng KT&HT các huyện, phòng Kinh tế 

thành phố, lực lượng Quản lý thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu như 

lương thực, thực phẩm và các loại hàng hóa phục vụ Tết để kịp thời báo cáo, đề 

xuất các giải pháp hỗ trợ thị trường khi thị trường có biến động. 

II. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG, CUNG - CẦU HÀNG HÓA 

1. Tình hình chung 

- Từ ngày 02/02/2018 đến 10/02/2018 (tức ngày mùng 06 Tết Kỷ Hợi) 

tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, thị trường trước Tết trở nên 

sôi động do nhu cầu mua sắm phục vụ Tết tăng, ý thức của người tiêu dùng ngày 

càng được nâng cao, không còn thói quen mua sắm dự trữ hàng hóa với số lượng 

lớn, đồng thời nguồn cung luôn được đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong 

dịp trước, trong và ngay sau Tết, do vậy quan hệ cung – cầu ổn định, không xảy 

ra tình trạng tăng giá đột biến và khan hiếm hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu 

như lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định; 

- Hệ thống các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh 

đã chủ động trong tổ chức kinh doanh, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân 

dân với chủng loại hàng hóa đa dạng và phong phú, phục vụ rộng khắp tới các 

xã, thôn, bản. Không có tình trạng thiếu hàng cục bộ, tung tin thất thiệt gây rối 

loạn thị trường.  

- Hoạt động thương mại: Ngày 05/2 (Mùng 1 Tết) các cơ sở kinh doanh 

trên địa bàn tạm nghỉ để vui Tết đón xuân theo phong tục tập quán địa phương, 
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từ ngày 06/02/2019 (tức ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi), trên địa bàn thành phố, Thị 

trấn Đồng Đăng và một số thị trấn, khu vực đông dân cư khác đã có một số cơ 

sơ kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại, chủ yếu là nhóm hàng hóa thực phẩm 

tươi sống (rau xanh, thịt lợn, cá...), giá cả cơ bản ổn định.  

2. Công tác bình ổn thị trường hàng hóa 

2.1. Công tác triển khai bình ổn thị trường: 

Thực hiện công tác bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2018 và dịp Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với Sở Tài 

chính lựa chọn một số doanh nghiệp có năng lực kinh doanh tốt, mạng lưới phân 

phối rộng, thị phần kinh doanh lớn tham gia chương trình bình ổn và tham mưu 

trình UBND tỉnh cho 04 doanh nghiệp vay vốn không tính lãi với tổng số tiền là 

35.000 triệu đồng (Ba mươi năm tỷ đồng), cụ thể như sau: 

a) Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn:  20.000 triệu đồng. 

b) Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn: 5.000 triệu đồng. 

c) Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Nguyên: 6.000 triệu đồng. 

d) Công ty TNHH thương mại xây dựng Thiên Phú: 4.000 triệu đồng. 

- Đối với 02 doanh nghiệp dự trữ hàng tiêu dùng: Công ty Cổ phần 

Thương mại Hoàng Nguyên và Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thiên 

Phú thời hạn tạm ứng là 06 tháng từ ngày cấp tiền đến ngày 30/6/2019. 

- Đối với 02 doanh nghiệp cung cấp giống cây lương thực và phân bón, 

vật tư nông nghiệp: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn và Công ty 

cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn thời hạn tạm ứng (10 tháng) từ ngày cấp tiền 

đến ngày 31/10/2019. 

 (Theo Quyết định số 89 /QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn) 

Các mặt hàng tham gia bình ổn gồm các mặt hàng thiết yếu: muối iốt, dầu 

ăn, nước mắm, đường, sữa các loại, bánh kẹo các loại,… và một số mặt hàng vật 

tư nông nghiệp gồm: giống cây lương thực, giống lúa các loại, phân đạm UREA. 

Hệ thống phân phối bán lẻ tham gia bình ổn của các doanh nghiệp được 

thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh bao gồm cả các khu vực nông thôn thông qua 

các đại lý, cửa hàng bán lẻ. Các cơ sở trọng điểm treo băng rôn, biển hiệu để 

thông báo cơ sở bán hàng tham gia bình ổn giá cả thị trường. 

2.2. Công tác kiểm tra các doanh nghiệp tham gia bình ổn 

- Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường 

thường xuyên, đặc biệt là đối với các điểm, cửa hàng tham gia bình ổn, trọng 

tâm là kiểm tra giá cả, niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, kiểm tra vệ sinh 

an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng… 
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- Ngày 30/01/2019 Đoàn công tác thị sát tình hình thị trường và thực hiện 

bình ổn giá của tỉnh do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu cùng lãnh đạo 

các Sở, ngành của tỉnh: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Báo 

Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn đã thực hiện kiểm tra điểm 

tại các cơ sở, cửa hàng tham gia bình ổn giá cả hàng hóa thị trường của các 

doanh nghiệp tại địa bàn thành phố Lạng Sơn và thị trấn Cao Lộc.  

Kết quả qua công tác kiểm tra cho thấy:  

- Các doanh nghiệp đã thực hiện đúng cam kết với tỉnh, có kế hoạch dự 

trữ hàng hóa để phục vụ Tết Nguyên đán theo danh mục mặt hàng bình ổn giá, 

và thực hiện tốt việc thông tin, quảng cáo, thực hiện niêm yết công khai giá bán 

hàng hóa và bán đúng giá niêm yết đăng ký bình ổn giá theo đúng quy định hiện 

hành tại các điểm, cửa hàng đã đăng ký.  

- Lượng hàng dự trữ: Bánh kẹo các loại, muối iốt, dầu ăn, nước mắm, 

đường, sữa các loại, ,…trên 1.400 tấn và 40.000 két nước giải khát coca các loại, 

trị giá khoảng 50 tỷ đồng; Một số mặt hàng vật tư nông nghiệp gồm: giống cây 

lương thực, giống lúa các loại, phân đạm UREA...trên 15.300 tấn, trị giá khoảng 

100 tỷ đồng. 

2.3. Để nắm bắt thực tế tình hình cung - cầu, giá cả thị trường các mặt 

hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã 

ban hành kế hoạch và thành lập đoàn khảo sát nắm tình hình cung cầu hàng hóa, 

giá cả thị trường và công tác bình ổn giá tại các chợ xã, thị trấn của 06 huyện 

Lộc Bình, Văn Lãng, Chi Lăng, Văn Quan, Tràng Định, Bắc Sơn vào các ngày 

24, 25, 28, 31 tháng 01 và 01/02/2019; đồng thời có cán bộ thường xuyên khảo 

sát tình hình cung – cầu, giá cả thị trường trong những ngày giáp Tết, trong và 

sau Tết qua khảo sát tình hình thị trường cho thấy: 

- Về cung - cầu: Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên 

đán và sau tết dồi dào và phong phú, các loại hình kinh doanh đa dạng, rộng 

khắp từ các khu đô thị, trung tâm tới các khu vực nông thôn, đảm bảo đáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết. Không phát sinh các hiện tượng 

không lành mạnh trong quan hệ cung cầu.  

- Về giá cả: Những ngày trước Tết và trong tết đến thời điểm báo cáo giá cả 

các mặt hàng cơ bản vẫn ổn định. Giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết không 

có biến động lớn, ổn định, nguồn cung dồi dào. Do lượng cung dồi dào, cùng 

tâm lý không tích trữ thực phẩm như trước, thời tiết lại nắng ấm, do đó đến ngày 

4/2/2019 (tức ngày 30 tết), giá cả các mặt hàng phục vụ Tết vẫn ổn định và 

không có biến động so với những ngày trước. Đến ngày 10/02/2019 giá cả các 

mặt hàng thiết yếu vẫn ổn định như trước tết, cụ thể: giá gà Sống Thiến dao 

động khoảng 160.000 – 180.000 đ/kg, giá thịt lợn các loại dao động từ 70-

80.000 đ/kg, giá vịt làng khoảng 70.000- 80.000 đ/kg... 
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 Nhận định sau ngày 11/02/2019 (tức ngày 07 Tết Kỷ Hợi 2019) tình hình 

giá cả thị trường sẽ trở lại ổn định do bà con đã trở lại kinh doanh bình thường. 
 

Trên đây là báo cáo của Sở Công Thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 

trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương (B/c);          
- Vụ TTTN - Bộ Công Thương (B/c); 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở CT một số tỉnh (trao đổi); 
- Lãnh đạo Sở; 
- TTKC&XTTM (đăng trên Website TMĐT); 
- Phòng KHTC-TH; 
- VP Sở (đăng trên Website Sở Công Thương); 
- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 Nguyễn Quốc Hải 
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GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG THIẾT YẾU 
(Kèm theo Công văn số:       /SCT-QLTM  ngày 11/02/2019 của SCT Lạng Sơn ) 

ST
T 

Mặt hàng ĐVT 
Thời điểm 
trước Tết 

(09/02/2019) 

Thời điểm 
báo cáo  

( 10/02/2019) 

Tăng(+) 
giảm ( -) 

1 Điện sinh hoạt     

 + Từ 0-100Kw  đ/kw 1.405 1.405  
 + Từ 101-150Kw  đ/kw 1.600 1.600  

2 Than tổ ong đ/viên 2. 500 2. 500  

3 Thép tròn 6, 8 đ/kg 11.550 11.550  

4 Xi măng     
 - Xi măng Lạng Sơn PCB30 đ/tấn 1.060.000 1.060.000  
 - Xi măng Hoàng Thạch 

PCB30 
đ/tấn 1.475.000 1.475.000  

 - Sỏi Xây dựng đ/khối 160.000 160.000  

 - Cát Xây đ/khối 290.000 290.000  

 - Cát vàng đ/khối 380.000 380.000  

 - Cát chát đ/khối 200.000 200.000  

5 Giá xăng dầu     
  -Xăng A95 đ/lít 17.950 17.950  
 - Xăng E5  đ/lít 16.590 16.590  
 - Dầu Diezen 0.05% đ/lít 15.190 15.190  
 - Gas Hanoi Petro bình 12 kg đ/bình    
6 Phân bón     
 - Phân Đạm UREA đ/kg 8.350 8.350  
 - Phân NPK-S 12.5.10-14 

Lâm Thao 
đ/kg 

6.880 6.880 
 

7 Vở học sinh (48 trang) đ/quyển 11.000 11.000  
8 Đường đ/kg    

9 Sữa đậu nành Fami nguyên 
chất  

đ/lít 17.200 17.200  

 Sữa đặc hộp 300-400g nhãn 
Ông Thọ - Vinamilk 

đ/hộp 27.500 27.500  

 Sữa bột Nuti IQ Step 4HG 
400G/24 

đ/hộp 66.000 66.000  

 Bột ăn dặm RiDielac 200g 
(heo bơ) 

đ/hộp 48.500 48.500  

 Dielac alpha Step 3 HT 
900g/12 

đ/hộp 142.000 142.000  

 Sữa bột hộp sắt 400g, nhãn 
ENSURE 

đ/hộp 323.000 323.000  

10 Muối I ốt tinh (Biển Xanh) 950g 6.500 6.500  
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11 Lương thực, thực phẩm     
 - Gạo tẻ thường đ/kg 14.000 14.000  

 - Gạo tẻ thường (gạo Bao thai 
thường) 

đ/kg 18.000 18.000  

 -  Gạo nếp cái hoa vàng đ/kg    

 - Thịt lợn hơi đ/kg 49.000 49.000  
 - Mỡ khổ đ/kg 70.000 70.000  
 - Thịt ba chỉ đ/kg 100.000 100.000  
 - Thịt mông, vai đ/kg 100.000 100.000  
 - Thịt chân giò đ/kg 90.000 90.000  
 - Thịt lợn mông sấn đ/kg 100.000 100.000  
 - Thịt thủ đ/kg 55.000 55.000  
 - Mỡ lợn đ/kg 60.000 60.000  
 - Thăn bò đ/kg 280.000 300.000 +20.000 
 - Bắp bò đ/kg 290.000 300.000 +10.000 
 - Nạm đ/kg 190.000 190.000  
 - Sườn lợn đ/kg 120.000 120.000  

 - Cá chép (Nuôi) đ/kg 100.000 100.000  
 - Cá trắm (đen) đ/kg 90.000 90.000  
 - Gà giò đ/kg 150.000 150.000  
 - Gà Sống Thiến đ/kg 180.000 180.000  

12 Thức ăn chăn nuôi tổng hợp     
 - Cám gà đ/kg 7.000 7.000  

 - Cám Lợn đ/kg 10.000 10.000  

 - Ngô hạt đ/kg 8.000 8.000  

13 Vàng SJC đ/chỉ 3.712.000 3.712.000  
14 Đồng USD đ/USD 23.240 23.240  
15 Đồng Nhân Dân Tệ (CNY)  đ/CNY 3.507 3.507  
13 Rau Củ Qủa     
1 Củ Đậu đ/kg 12.000 12.000  
2 Cải Bao đ/kg 12.000 12.000  
3 Bắp cải đ/kg 12.000 12.000  
4 Xu hào đ/kg 12.000 10.000 -2.000 
5 Súp lơ (Trắng) đ/kg 15.000 12.000 -3.000 
6 Súp lơ (Xanh) đ/kg 15.000 12.000 -3.000 
7 Cà Chua đ/kg 12.000 10.000 -2.000 
8 Lá Sau Sau đ/bó 5.000 4.000 -1.000 
9 Hoa Cúc vàng đ/bông 6.000 5.000 -1.000 

10 Rau cải ngồng đ/kg 12.000 10.000 -2.000 
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