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Tình hình giá cả nông sản 
Kỳ báo cáo: Tuần lễ từ ngày 22 đến 29/5/2020 

 
 

I. Tình hình biến động giá cả các mặt hàng chủ lực tại các nhà vườn, trang trại và 

cửa hàng bán lẻ: 

1. Nhóm rau, củ quả: 

Sản lượng rau, củ quả bình quân trong tuần tại các chợ đầu mối giảm (4.113 tấn 

giảm 8.3%). Tại chợ đầu mối Hóc Môn, giá bầu và bí đao tăng cao (tăng từ 11% đến 

50%). Tại chợ đấu mối Thủ Đức, giá bầu, bí đao, cải xanh và dưa leo tăng từ 18% đến 

71% so với tuần trước.  

2. Nhóm trái cây: 

  Sản lượng nhóm mặt hàng trái cây bình quân trong tuần tại các chợ đầu mối là 

2.158 tấn (giảm 23%) so với tuần trước. Tại chợ đầu mối Thủ Đức, giá xoài cát Hòa 

Lộc tăng 12.5%, riêng giá quýt đường giảm 9.1%.  

3. Hoa lan:  

  Giá hoa lan ổn định.   

4. Nhóm thủy hải sản, súc sản và gia cầm: 

a. Thủy, hải sản:  

  Sản lượng nhập về các chợ đầu mối là 948 tấn (tăng 2.2%) so với tuần trước. Tại 

chợ đầu mối Bình Điền, giá tôm sú và tôm thẻ giảm từ 1.8% đến 2.2%, riêng mực ống 

và mực là giảm từ 5% đến 20% so với tuần trước.  

b. Thịt gia súc:  

Tại chợ đầu mối Hóc Môn (nguồn heo CP) giá heo hơi dao động khoảng 78.000 

đồng/kg; tại các trại chăn nuôi, hộ dân giá heo hơi dao động từ 95.000 – 98.000 đồng/kg 

(tăng trung bình 2.000 đồng/kg).  

Giá heo mảnh có giá từ 105.000 đến 110.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg) so 

với tuần trước. Đùi rọ có giá là 115.000 đồng/kg, sườn non là 170.000 đồng/kg, cốt lết 

là 115.000 đồng/kg, nạc dăm là 130.000 đồng/kg, giò trước là 105.000 đồng/kg, giò sau 

là 105.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg) và ba rọi là 160.000 đồng/kg.  

c. Nhóm gia cầm: 

  Giá thịt gia cầm ổn định.  

5. Cá cảnh: 

   Thị trường cá cảnh trong tuần này ổn định, giá không có sự biến động.  
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6. Nhóm vật tư nông nghiệp – thuốc BVTV – thức ăn heo, bò: 

   Nhận định tuần qua, các mặt hàng như phân bón, hạt giống, thuốc bảo vệ thực 

vật, thức ăn heo – bò sữa có giá ổn định so với tuần trước; 

II. Thị trường sữa: 

1. Giá thu mua sữa tại thành phố (đồng/lít): 

Công ty sữa Vinamilk và Công ty FrieslandCampina Việt Nam thu mua sữa tại 

các khu vực, giá bán sữa được căn cứ theo hợp đồng (giá cam kết theo 1 năm) luôn ở 

mức ổn định.  

2. Giá tại các nước (đồng/lít): 

Tuần qua, thị trường sữa tại New Zealand và Mỹ ổn định (cập nhật theo tỷ giá 

Euro tại Ngân hàng Vietcombank), nên giá không biến động. 

 (Đính kèm phụ lục giá cả cụ thể từng mặt hàng chủ lực trong tuần) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- BGĐ Sở NN-PTNT (A.Trọng); 
- BGĐ TTTV; 
- P.KHCN, P.KHTC, VP Sở; 
- TTKN 
- Lưu VT, PKN. 
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Điểm tham khảo giá: 

1) Hoa lan tại Vườn lan Mỹ Trinh, xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM; Chợ hoa 

Đầm Sen; Shop, 270F Võ Thị Sáu, P.7, Tp.HCM; 

2) Cá cảnh tại trại cá cảnh Xuân Cường, ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM; Cửa hàng cá kiểng Thanh Vân, số 4, Lưu Xuân Tính, P.10, Q.10, TP.HCM. 

3) Rau lá, củ quả tại HTX NN SX TM & DV Phước An, Tân Quý Tây, Bình Chánh, 

TP. HCM. 

4) Thức ăn chăn nuôi tại Đại lý TAGS NUPAK Nguyễn Thị Châu - ấp 5, xã Xuân 

Thới Thượng, huyện Hóc Môn; 

5) Thuốc BVTV, Hạt giống giá tại Đại lý Nguyễn Thanh Minh - Số 21 Đường 83, ấp 

Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 

6) Thịt bò tại cửa hàng Vissan; 

7) Thịt heo đùi, nạc, heo mảnh, heo hơi tại Siêu thị, Hóc Môn; 

8) Heo giống, heo hơi, heo nái tại Đại lý TAGS NUPAK Nguyễn Thị Châu - ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; HTX heo an toàn Tiên Phong tại Củ Chi. 

9) Giá Phân bón tại Cửa hàng vật tư nông nghiệp Võ Thị Liên, số 43 đường 89, ấp Cây 

Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. 

10) Thịt gia cầm tại chợ Bình Điền; 

11) Thị trường sữa thế giới tại trang website: http://www.clal.it/ 

Nội dung tin nhắn: http://www.tvnn.vn/tong-hop-tinh-hinh-nong-san.html 

 


