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BÁO CÁO 

Tình hình giá cả thị trường trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 
 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính về 

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

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, 

Sở Tài chính Hà Nam báo cáo tình hình giá cả thị trường trước Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. Tình hình chung 

Do dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên tình hình hoạt động sản 

xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn đang trong quá trình phục hồi. Hàng 

hóa xuất nhập khẩu có tăng so với cùng kỳ năm trước song không nhiều. Trong 

những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sức mua của người tiêu dùng 

trên địa bàn tỉnh có giảm hơn so với những năm trước.  

Cũng do ảnh hưởng của dịch mà nhiều đại lý, siêu thị, nhà cung cấp các 

mặt hàng Tết đã chuyển sang bán hàng trực tuyến để dễ dàng tiếp cận nhu cầu 

thực tế của người tiêu dùng hơn. Hiện người tiêu dùng đang có nhu cầu mua 

hàng online không tiếp xúc cao. 

II. Tình hình giá cả thị trường 

Thời điểm trước Tết Nguyên đán 2022, nhu cầu mua sắm Tết của người 

dân tăng dần. Do lượng cung dồi dào,cùng tâm lý không tích trữ thực phẩm như 

trước, do đó giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết cơ bản ổn định. Giá các 

mặt hàng thiết yếu tại khu vực thành phố, thị xã và các huyện có sự chênh lệch, 

tuy nhiên không đáng kể.  

Nguồn cung cấp hàng hóa phục vụ Tết trên thị trường Hà Nam khá dồi 

dào, phong phú và chất lượng tốt. Ngoài các loại bánh kẹo quen thuộc, nhiều 

mặt hàng phục vụ trong dịp Tết đã được các chủ thương nhập về với số lượng 

lớn như: Hạt bí, hạt điều, ô mai, nho khô, mứt… Các mặt hàng có thương hiệu 

trong nước như Kinh Đô, Bibica, Hữu Nghị, Orion... được người dân tin tưởng 

lựa chọn mua.  

Giá cả một số mặt hàng qua khảo sát như sau: 

- Giá lương thực: 

+ Nhu cầu mua gạo nếp ăn Tết và gói bánh cũng đang dần gia tăng nên biến 

động giá cả gạo nếp các loại trên thị trường càng sôi nổi. Giá gạo nếp trên thị 

trường hiện nay dao động trung bình trong khoảng 30.000 – 50.000 đồng một kg. 
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Giá gạo tám thơm Hải Hậu dao động trong khoảng từ 18.000đ/kg-

20.000đ/kg; gạo tám Điện Biên dao động từ 16.000 – 18.000đ/kg; gạo khang 

dân dao động từ 11.000-13.000 đ/kg. 

- Giá một số loại thực phẩm tươi sống:  

+ Giá các loại thịt: Giá thịt lợn hơi dao động từ 63.000đ/kg đến 

65.000đ/kg; thịt lợn thăn dao động từ 120.000đ/kg đến 140.000đ/kg; thịt lợn 

mông sấn từ 100.000-120.000đ/kg, giá thịt bò thăn dao động từ 250.000đ/kg đến 

260.000đ/kg; gà ta còn sống loại 1kg giá từ 100.000đ/kg đến 110.000đ/kg; gà 

công nghiệp làm sẵn dao động từ 60.000đ/kg đến 65.000đ/kg... 

+ Giá một số loại thủy, hải sản: cá chép loại 1kg/con giá dao động từ 

50.000 đ/kg đến 55.000 đ/kg; cá quả (cá lóc) loại 0,5kg/con giá dao động từ 

90.000 đ/kg đến 100.000 đ/kg, cá thu loại 1 kg giá từ 150.000 đ/kg-170.000đ/kg, 

tôm thẻ chân trắng loại 40con/kg có giá từ 230.000đ – 250.000đ/kg,... 

- Giá một số loại rau, củ: Cà chua: 15.000đ/kg-18.000đồng/kg; bí xanh 

13.000đ/kg-15.000đ/kg, súp lơ xanh 7.000-11.000 đồng/cái, bắp cải: 7.000 – 

10.000 đồng/cái; su hào: 2.000 – 4.000 đồng/củ; khoai tây 10.000-15.000 đ/kg... 

- Giá một số mặt hàng bánh kẹo, thuốc lá, đồ uống, nước giải khát, đường 

RE giá dao động từ 22.000 đ/kg đến 23.000đ/kg; bia lon Hà Nội giá dao động từ 

250.000 đ/thùng đến 260.000 đồng/thùng; Mứt tết Hữu Nghị loại 300g/hộp dao 

dộng từ 70.000 đ/hộp - 80.000đ/hộp; Bánh quy Cosy loại (hộp thiếc)  546g có 

giá 129.000 đ/hộp; Bánh Choco-pie 12 cái loại 396g dao động từ 50.000 – 

55.000 đ/hộp… 

Trên đây là báo cáo tình hình giá cả thị trường trước Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sở Tài chính tỉnh Hà Nam trân 

trọng báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý Giá (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, GCS. 
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