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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ 

đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 25 tháng 02 

năm 2022 về kết quả công tác điều hành giá 02 tháng và định hướng  

công tác điều hành giá 10 tháng còn lại năm 2022 

 

Ngày 25 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh 

Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều 

hành giá để bàn kết quả công tác điều hành giá 2 tháng và định hướng công tác 

điều hành giá 10 tháng còn lại năm 2022. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính 

và ý kiến thảo luận của thành viên Ban chỉ đạo và đại diện các Bộ, ngành liên 

quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành 

giá có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Trong 2 tháng đầu năm 2022, mặt bằng giá cả thị trường biến động tăng 

theo quy luật hàng năm do trùng với thời điểm diễn ra Tết Nguyên đán, bên cạnh 

đó, căng thẳng chính trị giữa Nga - Ukraina tác động mạnh tới giá nguyên, nhiên 

liệu trên thị trường thế giới, trong đó có mặt hàng xăng dầu và gas gây áp lực tăng 

giá lên một số mặt hàng trong nước. Một số mặt hàng vật tư y tế phòng dịch tăng 

giá do nhu cầu tăng cao trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Chỉ số giá 

tiêu dùng tháng 02 năm 2022 dự báo tăng khoảng 1% so với tháng trước; tăng 

1,42% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,2% so với tháng 12 năm 2021. Bình 

quân 02 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước.  

Với mặt bằng giá cả thị trường tăng trong 02 tháng đầu năm và tác động diễn 

biến của dịch Covid-19 đang gây áp lực lên công tác điều hành giá của Chính phủ 

nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra. 

2.  Trong bối cảnh đó, công tác quản lý, điều hành giá đã được Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành 

giá quan tâm, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm và đề ra những giải pháp nhanh 

chóng, kịp thời. Ngay đầu tháng 02 năm 2022, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ 

đạo điều hành giá đã có chỉ đạo tại văn bản số 882/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 

02 năm 2022 về công tác điều hành giá năm 2022, các Bộ, ngành cơ quan liên 

quan đã thực hiện tốt cơ chế phối hợp, tham mưu cho cơ quan cấp trên cũng như 

triển khai các giải pháp quản lý, điều hành giá kịp thời, hiệu quả, linh hoạt giữa 

chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, góp phần 

quan trọng trong công tác quản lý điều hành giá nói riêng và công tác điều hành 

kinh tế vĩ mô nói chung.  
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Với diễn biến CPI của 2 tháng đầu 2022, các Bộ, cơ quan đều thống nhất 

nhận định việc kiểm soát CPI bình quân cả năm 2021 ở mức khoảng 4% là vẫn 

trong tầm kiểm soát của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo điều hành giá, nhưng cần 

kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả. 

3. Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính 

trị và giá cả các mặt hàng trên thế giới, áp lực tăng giá một số mặt hàng trong 

nước, trong 10 tháng còn lại của năm 2022, đề nghị các bộ, ngành, địa phương 

quyết liệt triển khai ngay các nhiệm vụ sau: 

a) Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp chặt chẽ với 

chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát 

theo mục tiêu đề ra, đồng thời góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh và đời sống của người dân chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Tiếp tục kiểm soát lạm phát cơ bản trong năm 2022 để tạo cơ sở cho việc kiểm 

soát lạm phát chung.  

b) Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy 

định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường. Tăng cường triển khai 

hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai 

thông tin về giá; Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. 

c) Đối với công tác quản lý giá các mặt hàng thiết yếu, các bộ quản lý ngành 

chủ động theo dõi sát biến động giá cả, cung cầu trên thị trường thế giới và trong 

nước để kịp thời ứng phó trong điều hành sản xuất trong nước, cân đối cung cầu 

và điều hành, bình ổn giá phù hợp. 

d) Đối với giá một số mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước định giá, chưa 

xem xét điều chỉnh cho đến hết Quý II năm 2022, trừ những hàng hóa, dịch vụ đã 

có cơ chế điều chỉnh theo quy định. Các Bộ quản lý ngành chủ động phối hợp với 

Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê rà soát, tính toán các phương án giá, đánh giá 

tác động đối với kinh tế xã hội, mặt bằng giá, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về 

chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để chủ động có phương án điều hành phù 

hợp khi có dư địa.  

4. Về giải pháp hoàn thiện thế chế, Bộ Tài chính bám sát nội dung chính sách 

đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03 tháng 12 

năm 2021 về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021 để 

phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu dự thảo Luật giá (sửa đổi) 

theo đúng tiến độ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về 

giá và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giá. 

5. Về giải pháp điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu: 

a) Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính điều hành 

giá xăng dầu linh hoạt, bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn 

biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, sử dụng hợp lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 



3 

với liều lượng thích hợp, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân; cập nhật dự báo thường 

xuyên giá xăng dầu trong ngắn hạn và dài hạn để chủ động trong công tác điều 

hành; chủ động triển khai các biện pháp phù hợp để đảm bảo cung ứng xăng dầu 

cho sản xuất và tiêu dùng trong nước, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và 

xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý, trái quy 

định. Bộ Tài chính nghiên cứu, tính toán các giải pháp về thuế đối với xăng dầu 

đặc biệt là thuế bảo vệ môi trường để vừa đảm bảo hài hòa giữa chính sách tài 

khóa, cơ chế điều hành giá xăng dầu phù hợp để kiểm soát lạm phát, đồng thời 

tăng cường các giải pháp chống buôn lậu qua biên giới đối với mặt hàng này. 

b) Bộ Y tế chủ động theo dõi, giám sát biến động giá các mặt hàng trang thiết 

bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 để có các biện pháp quản lý, 

bình ổn giá theo quy định tại Luật giá và Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của Chính 

phủ. Đồng thời, khẩn trương tổ chức triển khai Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 

ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực 

hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 để quản lý, bình ổn giá theo quy định pháp luật về giá đối với các 

loại test, kit xét nghiệm sử dụng để thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, 

đồng thời chú trọng kiểm soát chất lượng các mặt hàng này.  

c) Đối với giá các mặt hàng khác (điện, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn 

nuôi, vật liệu xây dựng, dịch vụ y tế, thuốc chữa bệnh cho người, dịch vụ thuộc 

lĩnh vực giao thông vận tải, dịch vụ giáo dục, sách giáo khoa, đất đai), đề nghị các 

bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại văn bản số 882/VPCP-KTTH 

ngày 10 tháng 02 năm 2022 về công tác điều hành giá năm 2022. 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, 

ngành và các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện công tác truyền thông, đảm bảo 

tuyên truyền đầy đủ, trung thực, kịp thời, khách quan, minh bạch thông tin về giá. 

Các Bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, kịp thời cung 

cấp thông tin khách quan, toàn diện, chính xác cho các cơ quan báo chí về công 

tác điều hành giá các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng liên quan đến phòng chống 

dịch Covid-19 cũng như tăng cường công khai, minh bạch thông tin về các yếu tố 

chi phí đầu vào nhất là các vật tư quan trọng liên quan đến sản xuất và đời sống 

người dân để ổn định tâm lý người tiêu dùng, kiểm soát lạm phát kỳ vọng. Kịp 

thời phát hiện, phản ánh những hành vi sai phạm, báo cáo các cơ quan chức năng 

để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

7. Bộ Tài chính chủ động cập nhật thông tin diễn biến giá cả thị trường, phối 

hợp với các bộ, ngành cập nhật kịch bản điều hành giá hướng tới kiểm soát lạm 

phát mục tiêu báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá tại các cuộc họp; phối hợp với 

các bộ, ngành trong quản lý giá các mặt hàng theo chức năng nhiệm vụ được giao 

khi có nhiệm vụ phát sinh. 
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8. Các Bộ, ngành chủ động báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về 

Bộ Tài chính - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá để theo dõi, nắm 

bắt tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại kỳ họp tiếp theo. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan 

liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Ban Kinh tế Trung ương; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương Đảng, 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá; 

- Các Bộ: TC, CT, NG, CA, Y tế, GD&ĐT, GTVT,  

                TT&TT, NN&PTNT, TN&MT, XD, KH&ĐT,    

                LĐTB&XH; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ: TH, TKBT, CN, NN, KGVX, PL;                                                

- Lưu: VT, KTTH (2).  

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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