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BÁO CÁO 

Tình hình giá thị trường trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 
 

 

Thực hiện Chị thị số 03/CT-BTC ngày 12/12/2022 của Bộ Tài chính về 

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

Đán Quý Mão năm 2023. Sở Tài chính tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình giá thị 

trường trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

như sau: 

1. Về công tác quản lý điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết 

 Để tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý 

Mão 2023 lành mạnh, an toàn tiết kiệm, tăng cường công tác quản lý, điều hành 

giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND 

ngày 19/12/2022 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023 lành mạnh, an toàn tiết kiệm; Công văn số 

4835/UBND-KTN ngày 28/12/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, điều 

hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

 Đối với giá cước vận tải xe khách: UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công 

điện số 09/CĐ-UBND ngày 13/12/2022 về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 

2023 trên địa bàn tỉnh.  

 UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh chủ động 

theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu 

phục vụ sản xuất, tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán như 

lương thực, thực phẩm, nhiên liệu... đảm bảo cân đối nguồn cung, cầu hàng hóa, 

không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng gây tăng giá đột biến tại Công 

văn số 4717/UBND-KTN ngày 19/12/2022 về việc triển khai thực hiện các giải 

pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023. 

2. Tình hình giá trị trường trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

Thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão khá đa dạng, phong 

phú, diễn biến các nhóm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Lai Châu có 

biến động tăng, giảm so với tháng trước như sau: 

- Giá lương thực như gạo tẻ ngon, gạo nếp tăng từ 1.000-2.000đ/kg; 
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- Giá thịt lợn ổn định giá thịt lợn thăn 130.000 đ/kg; giò lụa 145.000 đ/kg, 

thịt mông sấn: 120.000-130.000 đ/kg, thịt ba chỉ, thịt nạc vai 125.000đ/kg; 

- Giá thịt bò thăn, thịt bò bắp 300.000 đ/kg (tăng 10.000đ/kg); thịt ngựa 

310.000đ/kg (tăng 10.000đ/kg); 

- Giá gà trống ta: 170.000-190.000đ/kg (tăng 10.000-20.000đ/kg). Giá một 

số số gia cầm khác ổn định: Thịt gà công nghiệp làm sẵn 115.000đ/kg; vịt sống 

70.000-75.000 đồng/kg, thịt vịt làm sẵn 100.000đ/kg; ngan sống 70.000-80.000 

đồng/kg, thịt ngan làm sẵn 105.000đ/kg. 

- Nhóm một số mặt hàng đồ uống tăng so với tháng trước: Bia Hà nội 

270.000đ/thùng (tăng 10.000đ/thùng); Bia Sài Gòn (thùng 24 lon 330ml loại phổ 

biến) 275.000đ/thùng (tăng 10.000đ/thùng); Bia 333: 280.000đ/thùng (tăng 

10.000đ/thùng); Nước Cocacola, pepsi, nước cam 205.000đ/thùng (tăng 5.000-

10.000đ/thùng), rượu vang Đà lạt 750ml: 90.000đ/chai (tăng 5.000/chai). Một số 

mặt hàng ổn định: bò húc Thái 265.000đ/thùng; nước đóng chai Lavie, aquafina 

500ml: 5.000đ/chai, rượu lọc sản xuất tại địa phương (Cống Vua, Hoàng Thanh, 

25o) từ 350.000-400.000/kiện 24 chai. 

- Giá một số mặt hàng thủy sản tươi sống tăng so với tháng trước: Tôm rảo, 

tôm nuôi nước ngọt (40-45 con/kg): 235.000 đ/kg (tăng 5.000đ/kg); tôm loại to 

(20-25 con/kg) 265.000 đ/kg (tăng 10.000đ/kg); mực tươi 290.000 đ/kg (tăng 

10.000 đ/kg); một số loại ổn định: cá chép 67.000đ/kg, cá trắm 70.000 đ/kg; tôm 

sông Đà nhỏ 180.000-210.000đ/kg. 

- Giá một số mặt hàng thực phẩm công nghệ ổn định so với tháng trước 

như: Giá dầu thực vật Neptune 65.000đ/lít, giá dầu thực vật simply 68.000đ/l; 

nước mắm chinsu chai thủy tinh 500ml: 45.000đ/chai, nước mắm Nam Ngư chai 

nhựa 500ml: 34.000đ/chai; sữa tươi Kun 110ml, vinamilk 100ml: 

220.000đ/thùng 48 hộp, sữa TH True milk 110ml, sữa milo 100ml: 

235.000đ/thùng 48 hộp; Dielac alpha step 1 (hộp thiếc 400g) 155.000đ/hộp. 

- Giá một số loại rau, củ, quả tăng, giảm so với tháng trước: Cà chua 

23.000 đ/kg (tăng 3.000đ/kg), mướp 20.000đ/kg (tăng 5.000đ/kg), xu hào 

20.000đ/kg (giảm 5.000đ/kg). Một số loại rau ổn định so với tháng trước: bắp 

cải 15.000 đ/kg, chanh tươi 25.000đ/kg, rau muống 5.000đ/ bó, khoai tây 

20.000đ/kg, đỗ cô ve 20.000đ/kg, bí xanh 20.000 đ/kg, cải ngọt 20.000 đ/kg. 

- Các loại hoa, quả tươi tại chợ trung tâm Thành phố Lai Châu phong phú, 

nhiều chủng loại, giá bán từng loại cụ thể như sau: Dưa lưới vàng 70.000 đ/kg 

(tăng 5.000đ/kg), dưa hấu 15.000 đ/kg (tăng 3.000đ/kg), thanh long 25.000đ/kg, 

(tăng 5.000đ/kg); bưởi da xanh 70.000-90.000 đ/quả (tăng 5.000-10.000đ/quả); 
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cam sành Yên Bái 20.000-25.000 đ/kg (tăng 5.000đ/kg); một số loại quả ổn 

định: Ổi 25.000 đ/kg, Đu đủ 10.000đ/kg, hoa quả nhập khẩu: quýt Úc: 

100.000đ/kg; táo envy size 88 135.000đ/kg; Nho xanh, nho móng tay 

150.000đ/hộp 500g, xoài đỏ Đài Loan 55.000đ/kg; ... 

- Hoa phục vụ các ngày tết đa dạng, nhiều loại giá cụ thể như sau: Hoa 

Lay ơn 9.000đ/cành; Hoa hướng dương 7.000 đ/cành, hoa cúc 7.000 đ/bông; 

Hoa hồng từ 5.000-8.000 đ/bông; Hoa địa lan: 700.000-3.000.000 đ/chậu; Hoa 

ly 25.000-30.000 đ/cành, các loại cây quất, đào, lan, mai... được bán với nhiều 

mức giá khác nhau, tùy vào thế cây, tuổi cây ... 

- Giá bán lẻ gas Petrolimex trên địa bàn các huyện, thành phố ổn định so với 

tháng trước từ 465.000 - 495.000 đ/bình/12kg. Giá nước sạch sinh hoạt tăng 100 đ/m3 

đối với sinh hoạt hộ dân cư (mức từ 01 m3 -10m3). 

Trên đây là báo cáo giá thị trường trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu Báo cáo Cục quản lý Giá - Bộ Tài chính theo 

quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                               
- Cục QLG - BTC (bc); 

- UBND tỉnh (bc); 

- Giám đốc sở (bc); 

- TT tin học & công báo tỉnh (đăng tải); 

- Trang TTĐT Sở; 

-  Phòng: TC-KH các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, GCS&TCDN.                                                                                                                              

 

KT.GIÁM ĐỐC 

                                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                              Phạm Quý Dương 
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