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Nhu cầu đối với gạo từ các đầu mối 

xuất khẩu châu Á giảm khiến giá gạo 

Thái Lan và Việt Nam giảm, trong khi 

giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ đã tăng 

lên mức cao nhất trong gần 18 tháng 

do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

đang lan rộng khiến nguồn nhân công 

tại các nhà máy và cảng bị thiếu hụt.

Giá lúa, gạo tại các tỉnh Đồng Bằng 

Sông Cửu Long tháng 9 tăng hơn so 

với tháng 8. Giá gạo tăng do nguồn 

cung cuối vụ Hè Thu hạn chế.

Tháng 9, chỉ số giá gạo FAO trung 
bình đạt 111,6 điểm, giảm 1,4% so 
với tháng trước và tăng 7,1% so với 
cùng kì năm 2019. Trong đó, gạo 
nhật và gạo thơm lần lượt giảm 
10% và 2,5% xuống 90 điểm và 
97,5 điểm.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 
Thái Lan giảm mạnh nhất trong 
tháng 9 do nhu cầu từ khách 
hàng quốc tế yếu, trong khi nguồn 
cung tăng lên theo tiến độ thu 
hoạch lúa vụ phụ và đồng baht 
giảm giá so với USD. Giá gạo 
Ấn Độ đi xuống vì nhu cầu từ 
khách hàng châu Phi chậm lại và 
đồng rupee giảm giá. Giá gạo Việt 
Nam giảm bởi nhu cầu từ khách 
hàng nước ngoài thấp.

Tại Việt Nam, trong 9 tháng đầu 
năm 2020, giá xuất khẩu bình 
quân mặt hàng gạo đã tăng 13,4% 

so với cùng kì năm 2019, đạt bình 
quân 496 USD/tấn. 
Trên thị trường thế giới, tính đến 
ngày 27/09/2020, giá chào bán gạo 
trắng 5% tấm của Việt Nam đạt 
480 - 490 USD/tấn mức cao nhất 
kể từ cuối năm 2011. 



Phần 1

thị trường gạo

thế giới



                       nông nghiệp Ấn Độ cho 

Theo tính toán của FAO, sản lượng 

tiêu thụ gạo toàn cầu 9 tháng đạt 383,9 

triệu tấn, tăng 1,53% so với cùng kì 

2019. Còn theo IGC ước tính sản 

lượng tiêu thụ gạo 9 tháng ở mức 

374,8 triệu tấn, tăng 0,66%

Trong 9 tháng đầu năm 2020, sản 

lượng sản xuất gạo thế giới đạt 381,83 

triệu tấn, tăng 1,56% so với cùng kỳ, 

theo FAO.

Trong khi đó, Hội đồng Ngũ cốc Quốc 

tế (IGC) ước tính sản xuất gạo toàn 

cầu 9 tháng đạt 378 triệu tấn, tăng 

1,39% so với cùng kì năm 2019.

2. Tình hình xuất nhập khẩu

      2.1. Xuất khẩu

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản 

lượng sản xuất gạo toàn cầu 9 tháng 

ước khoảng 375 triệu tấn, tăng 0,85% 

so với cùng kì năm ngoái. 

Nguồn cung tại các nước xuất khẩu 

nhìn chung ổn định. Trong khi đó, nhu 

cầu giảm sút do hầu hết các thị trường 

xuất khẩu đã mua đủ lượng cần thiết.

                        Các quan chức  Ấn Độ:

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ (nước xuất 

khẩu gạo lớn nhất thế giới) có thể 

ngăn giá gạo toàn cầu tăng. Quốc gia 

này đang nỗ lực giảm lượng tồn trữ 

khổng lồ và hạn chế thu mua lúa của 

nông dân..

                       biết, xuất khẩu gạo của 

nước này trong năm 2020 có thể tăng 

gần 42% so với năm trước lên mức 

cao kỉ lục do đồng rupee giảm giá và 

các nước đối thủ giảm xuất khẩu.

SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT GẠO TOÀN CẦU 
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

0,85% so với cùng kì 2019 
375 triệu tấn

378 triệu tấn
1,39% so với cùng kì 2019

381,83 triệu tấn
1,56% so với cùng kì 2019

1. Sản xuất - Tiêu thụ
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SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ GẠO TOÀN CẦU 
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

374,8 triệu tấn
0,66% so với cùng kì 2019

383,9 triệu tấn
1,53% so với cùng kì 2019
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kim ngạch xuất khẩu 399.519 tấn trị 

giá 296 triệu USD năm 2018.

Khác với những quốc gia khác, Ấn Độ 

có lượng tồn trữ rất nhiều nên xuất 

khẩu tăng cũng không tạo nên sự thiếu 

hụt trên thị trường nội địa. Không 

những thế, xuất khẩu tăng còn giúp 

làm giảm lượng gạo trong kho dự trữ, 

tạo điều kiện để Chính phủ tăng cường 

thu mua lúa cho bà con nông dân.

                        Thương, Thái Lan có cơ 

                        hội xuất khẩu gạo thuộc 

phân khúc cao cấp vào EU sau khi Hội 

đồng Châu Âu miễn thuế nhập khẩu 

cho 24.883 tấn gạo nhập khẩu từ nước 

này trong tháng 10/2020.

                        Theo Bộ Công Thái Lan: 

Để hưởng điều kiện miễn thuế, trước 

tiên doanh nghiệp xuất khẩu Thái Lan 

phải xin giấy phép xuất khẩu gạo từ 

Cục Ngoại thương, Bộ Thương mại 

nước này. 

Trong 8 tháng đầu năm 2020, Thái Lan 

xuất khẩu vào EU 146.362 tấn gạo, đạt 

giá trị 140 triệu USD. Năm 2019, Thái 

Lan xuất khẩu 405.263 tấn gạo đạt giá 

trị 315 triệu USD vào EU, tăng so với

Ông dự báo xuất khẩu gạo non- 

basmati của Ấn Độ có thể tăng gấp đôi 

so với năm ngoái, lên 9,5 triệu tấn, 

trong khi xuất khẩu gạo basmati sẽ vẫn 

ổn định ở mức khoảng 4,5 triệu tấn.

Hạn ngạch nhập khẩu gạo hàng năm 

của EU vào khoảng 630.000 tấn. Nếu 

không được miễn thuế, mức thuế nhập 

khẩu EU áp dụng khoảng 145 EUR/ 

tấn.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà Xuất khẩu 

gạo, B.V. Krishna Rao, dự báo xuất 

khẩu gạo của nước này có thể đạt 14 

triệu tấn trong năm 2020, so với 9,9 

triệu tấn của năm 2019 (năm xuất khẩu 

thấp nhất trong vòng 8 năm).

Ông Rao cho biết: “Xuất khẩu gạo từ 

Thái Lan đang giảm do hạn hán; từ 

Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi sản 

lượng không cao. Thị phần giảm của 

các đối thủ cạnh tranh đương nhiên 

thuộc về Ấn Độ”.

Ấn Độ xuất khẩu gạo non-basmati chủ 

yếu sang Bangladesh, Nepal, Benin và 

Senegal, và gạo basmati cao cấp chủ 

yếu sang Iran, Saudi Arabia và Iraq.

Ông Nitin Gupta, Phó chủ tịch phụ 

trách kinh doanh gạo của Olam Ấn Độ, 

cho biết xuất khẩu gạo của Ấn Độ 

trong năm 2020 sẽ tăng do nhu cầu 

gạo non-basmati tăng mạnh từ các 

nước châu Phi.



                         Theo báo Trung Quốc:

                        vọng Nông nghiệp Trung 

Quốc, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, đất 

nước tỉ dân ước tính sẽ thiếu khoảng 

16,68 triệu tấn gạo trong giai đoạn

Sự thiếu hụt khiến giá gạo tăng vọt, 

buộc nhiều công ty sản xuất thức ăn 

chăn nuôi sử dụng lúa mì. Điều này lại 

khiến giá lúa mì trong nước tăng cao, 

gây thêm lo ngại về an ninh 

Ông Darin Friedrichs, nhà phân tích về 

hàng hóa công ty môi giới INTL 

FCStone ở Thượng Hải, cho biết kho 

dự trữ lúa mì quốc gia của Trung Quốc 

mua 42,9 triệu tấn từ nông dân trong 

năm nay, giảm 9,4 triệu tấn so với 

Hiện tại, Thái Lan đang nỗ lực khởi 

động đàm phán Hiệp định Tự do 

Thương mại với Hiệp hội Hậu dịch tự 

do Châu Âu (EFTA) bao gồm 4 quốc 

gia Iceland, Liechtenstein, Na Uy và 

Thụy Điển. Thái Lan, nước xuất khẩu 

gạo lớn thứ hai thế giới, đã bị hạn hán 

nghiêm trọng kéo dài suốt nhiều tháng 

đầu năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

vụ mùa lúa. Xuất khẩu gạo của nước 

này năm 2020 dự báo sẽ giảm xuống 

6,5 triệu tấn, thấp nhất trong vòng 

20 năm.

      2.2. Nhập khẩu

                        cáo riêng từ Ủy ban Triển 

10/2020 - 09/2021, tăng 13,98 triệu tấn 

so với mức dự báo hồi tháng 8.

lương thực.

năm ngoái.

“Tốc độ mua dự trữ chậm hơn là do 

nông dân chần chừ chưa muốn bán”, 

chuyên gia của StoneX nhận định. 

“Nhiều người muốn găm lại chờ giá 

tăng khi thấy giá ngô thời gian qua đi 

lên, trong khi nhiều người khác lo ngại 

về đại dịch COVID-19 nên muốn trữ lại 

hàng hóa”.

Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đề 

xuất Trung Quốc nên cải thiện “chính 

sách thu mua và dự trữ ngũ cốc” để 

đảm bảo an ninh nguồn cung cấp 

lương thực.

Theo viện này, sự thiếu hụt nguồn cung 

nội địa của Trung Quốc là do lực lượng 

lao động nông thôn bị thu hẹp, bởi 

người dân chuyển từ nông thôn lên 

thành phố. Dự kiến, khoảng 80 triệu cư 

dân nông thôn   chuyển đến các khu vực 

thành thị trong vòng 5 năm tới.

Một vấn đề khác cũng đáng lo ngại 

không kém là lực lượng lao động nông 

thôn Trung Quốc đang già đi nhanh 

chóng. Ước tính đến năm 2025, cứ 4 

người ở nông thôn thì sẽ có 1 người 

trên 60 tuổi. Thêm vào đó, nông dân 

Trung Quốc đang ngày càng không 
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                              Philippines: Bộ Nông  

                        nghiệp Philippines ngày 

                        6/10 đã yêu cầu các nhà 

nhập khẩu trong nước ngừng hoạt 

động nhập khẩu gạo cho đến 10/11 để 

hỗ trợ giá gạo nội địa trong giai đoạn 

nước này thu hoạch lúa, giữa bối cảnh 

dự trữ gạo tính đến cuối năm dự báo 

sẽ ở mức cao nhất so với cùng thời 

điểm của 10 năm qua.

Philippines hiện là nước nhập khẩu gạo 

lớn nhất thế giới và của Việt Nam, nhập 

khẩu chủ yếu từ Việt Nam.

Bộ trưởng Nông nghiệp nước này, ông 

William Dar, cho biết, Philippines dự 

kiến sẽ nhập khẩu khoảng 2,3 triệu tấn 

lương thực trong năm nay, so với mức 

cao kỷ lục 2,9 triệu tấn năm 2019 - năm

đầu tiên dỡ bỏ việc hạn chế nhập khẩu 

đã áp dụng trong suốt 2 thập kỷ.

Nhập khẩu gạo vào Philippines tính 

đến nay đạt gần 2 triệu tấn, và dự báo 

sẽ có thêm khoảng 300.000 tấn từ nay 

đến cuối năm.

Nước này bắt đầu bước vào vụ thu 

hoạch lúa chính (vụ lúa kéo dài từ 

tháng 6 đến tháng 11), do đó nguồn 

cung trong 6 tháng cuối năm dự báo sẽ 

dồi dào.

Báo cáo không đề cập đến các cam kết 

thu mua nông sản của Trung Quốc theo 

thỏa thuận thương mại giai đoạn I với 

Mỹ. Tuy nhiên, kết luận của báo cáo đã 

lí giải cho việc Trung Quốc liên tục

mua các sản phẩm nông nghiệp của 

Mỹ trong những tháng gần đây.

năm ngoái.

mặn mà với việc trồng trọt lương thực.

Nhập khẩu ngũ cốc của Trung Quốc bắt 

đầu tăng, ngay cả khi số liệu từ chính 

phủ cho thấy thu hoạch trong nước bội 

thu. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan 

Trung Quốc, nước này đã nhập khẩu

74,51 triệu tấn ngũ cốc trong 7 tháng 

đầu năm 2020, tăng 22,7% so với 

Trong đó, gạo nhật và gạo thơm lần 

lượt giảm 10% và 2,5% xuống 90 điểm 

và 97,5 điểm.

Ngoài việc dừng nhập khẩu, Chính phủ 

Philippines cũng đang tích cực thu mua 

lúa gạo để đưa vào kho dự trữ.

3. Diễn biến giá

Trong tháng 9/2020, chỉ số giá 
gạo FAO trung bình đạt  111,6 
điểm, giảm 1,4% so với tháng 
trước (tại 2002 - 2004 là 100 
điểm) và tăng 7,1% so với cùng 
kì năm 2019.
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                        Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ:

giá gạo Việt Nam giảm bởi nhu cầu từ 

khách hàng nước ngoài thấp. 

Trong tuần thứ 2 của tháng 9/2020, giá 

gạo Ấn Độ tăng lên mức cao nhất 

trong vòng một năm rưỡi. Sau đó, dịch 

COVID-19 ở Ấn Độ vẫn diễn biến xấu. 

Tuy nhiên, nhu cầu từ khách hàng 

Châu Phi đã chậm lại sau khi tích cực 

mua trong giai đoạn tháng 7 - 8/2020 

khi đã có đủ lượng cần thiết. Giá gạo 

Ấn Độ giảm kể từ giữa tháng 9/2020. 

Ngày 24/9, gạo đồ 5% tấm có giá 379 - 

385 USD/tấn, giảm 1% so với 384 - 

390 USD/tấn cách đó một tháng.

                       mạnh trong tháng 9/2020. 

Xu hướng giá tăng của tháng 8 kéo dài 

đến gần giữa tháng 9/2020, khi khách 

hàng quốc tế, nhất là Châu Phi, có nhu 

cầu mua mạnh đối với gạo Ấn Độ, 

giữa bối cảnh việc xuất khẩu gặp khó 

khăn do dịch COVID-19

Trên thị trường thế giới, giá gạo Thái 

Lan giảm mạnh nhất do nhu cầu từ 

khách hàng quốc tế yếu, trong khi 

nguồn cung tăng lên theo tiến độ thu 

hoạch lúa vụ phụ, và đồng baht giảm 

giá so với USD. Giá gạo Ấn Độ đi 

xuống vì nhu cầu từ khách hàng châu 

Phi chậm lại và đồng rupee giảm giá;

                       của Ấn Độ biến động khá 

Đồng rupee đang có xu hướng giảm 

giá so với USD cũng góp phần làm 

giảm giá gạo xuất khẩu.

gây thiếu container và thiếu nhân công 

ở cảng biển và các nhà máy xay xát 

hoạt động cầm chừng.

Bảng 1: Chỉ số giá gạo FAO tháng 9/2020 (Nguồn: FAO).

ChỈ SỐ GIÁ GẠO THEO PAO
Chỉ số gạo Indica
Chỉ số gạo Aromatic
Chỉ số gạo Japonica
Chỉ số gạo nếp

96.3
96.6
93.8
101.6
96.4

91.4
95.7
77.0
79.2

101.8

99.0
100.4
100.7
80.4
88.4

106.3
107.7
108.1
90.4
89.1

101.5
100.6
106.0
80.4

124.3

2015 2016 2017 2018 2019

CHỈ SỐ GIÁ GẠO THEO PAO
Chỉ số gạo Indica
Chỉ số gạo Aromatic
Chỉ số gạo Japonica
Chỉ số gạo nếp

104.2
101.3
112.3
79.3

153.3

Th9
2019

104.0
101.6
110.1
80.4

154.3

Th10
2019

102.5
100.8
106.5

80.7
145.1

Th11
2019

101.9
101.0
103.1
82.5
141.0

Th12
2019

103.4
103.6
100.1
84.8

144.4

Th1
2020

104.2
105.8

97.1
85.8

136.9

Th2
2020

106.4
109.8
94.5
88.1

128.4

Th3
2020

114.7
119.5
99.5
93.2
132.1

Th4
2020

115.8
119.6

104.4
93.5

134.0

Th5
2020

114.4
118.4
102.0

92.6
133.2

Th6
2020

110.3
115.0
94.6
92.6
126.1

Th7
2020

113.2
117.5
99.9
92.5

128.0

Th8
2020

111.6
116.4
97.5
90.0

122.7

Th9
2020

101.1
100.5
105.8

80.2
116.8

2019

110.4
114.0
98.9
90.4

131.8

2020
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USD kể từ đầu năm đến nay.

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà Xuất 

khẩu gạo nước này, kể cả ở thời điểm 

giá gạo toàn cầu tăng cao do các chính 

sách hạn chế vì COVID-19 thì các nhà 

xuất khẩu gạo Ấn Độ vẫn chào bán với 

giá thấp hơn, nhờ đồng rupee giảm 

giá. Tính từ đầu năm đến nay, đồng 

rupee đã giảm 3% giá trị so với Thái Lan đang thu hoạch lúa vụ phụ. 

Mặc dù sản lượng vụ này không cao 

do bị hạn hán lúc đầu vụ, song cũng đủ 

để làm nguồn cung cho thị trường tăng 

lên mức vừa phải. Tháng 10 tới, Thái 

Lan sẽ thu hoạch lúa vụ muộn.

Gạo 5% tấm xuất khẩu của Thái Lan 

giá giảm từ 500 - 513 USD/tấn cuối 

tháng 8/2020 xuống 475 - 495 USD/tấn 

ngày 24/9/2020 (giảm khoảng 5%).

                         giảm mạnh do vẫn thiếu 

vắng nhu cầu từ khách hàng quốc tế, 

trong khi nguồn cung lúa tăng theo tiến 

độ thu hoạch, và đồng baht giảm giá.

                         Lan trong một tháng qua 

                          Giá gạo Thái Thái Lan:

2019 Th9Th6 Th7 Th11 2020Th8 Th9Th6 Th7 Th8

940
900
860
820
780
740
700
660
620
580
540
500
460
420
380
340
300

0

Biểu đồ 1: Giá gạo xuất khẩu hoà vốn

Thái Lan Việt Nam Ấn Độ



Phần 2

thị trường gạo
việt nam
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1. Sản xuất 

Diện tích gieo trồng, thu hoạch

Bên cạnh đó, do lo ngại về hạn mặn, 

hàm lượng phèn trong đất cao, không 

đảm bảo cho sản xuất nên một số địa 

phương (Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh) 

Diện tích gieo cấy lúa mùa miền Bắc 

năm nay đạt thấp chủ yếu do các địa 

phương chuyển một phần diện tích 

trồng lúa sang sử dụng cho mục đích 

khác, trong đó vùng Đồng bằng sông 

Hồng đạt 484,5 nghìn ha, giảm 

12,8 nghìn ha so với vụ mùa năm 

trước; Trung du và miền núi phía Bắc 

đạt 418,9 nghìn ha, giảm 2,7 nghìn ha; 

Bắc Trung Bộ đạt 147,4 nghìn ha, giảm 

4,6 nghìn ha. Một số địa phương có 

diện tích lúa mùa giảm nhiều: Thanh 

Hóa giảm 4,7 nghìn ha; Hải Phòng 

giảm 2,7 nghìn ha; Hà Nội giảm 2,4 

nghìn ha. 

Đến giữa tháng 9, vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long gieo cấy được 590,1 

nghìn ha lúa thu đông, bằng 95,1% 

cùng kì năm trước do ảnh hưởng từ 

tiến độ sản xuất vụ hè thu muộn; nhiều 

diện tích không đủ thời vụ sản xuất 

nên người dân tạm cho đất nghỉ ngơi, 

mở ruộng đón phù sa chuẩn bị cho

đã chỉ đạo cắt bớt diện tích lúa 

thu đông. 

Hiện nay, lúa thu đông tại vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long đang ở giai đoạn 

trổ đều và bắt đầu cho 

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, 

tính đến ngày 15/9, diện tích gieo cấy 

lúa mùa cả nước đạt 1.512,6 nghìn ha, 

giảm 2,9% so với cùng kì năm trước. 

Trong đó các địa phương phía

     Gieo trồng Vụ lúa hè thu năm nay cả nước gieo 

cấy được 1.944,8 nghìn ha, giảm 

64,8 nghìn ha so với vụ hè thu năm 

trước, trong đó vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long đạt 1.523,9 nghìn ha, giảm 

45,2 nghìn ha. Một số địa phương có 

diện tích gieo cấy lúa hè thu giảm 

nhiều so với năm trước: Tiền Giang 

giảm 16,7 nghìn ha; Kiên Giang giảm 

6,9 nghìn ha; Đồng Tháp giảm 6,8 

nghìn ha.

thu hoạch.

Bắc đạt 1.050,8 nghìn ha, giảm 1,9%; 

các địa phương phía Nam đạt 461,8 

nghìn ha, giảm 5%.

vụ đông xuân sắp tới.

1.512,6
nghìn ha lúa

năm ngoái2,9%

cả nước gieo trồng



vietnambiz.vn TRANG 13

thị trường gạo việt nam quí III/2020

Đến nay là lúa mùa sớm ở miền Bắc 

đang trong giai đoạn chắc hạt và chín, 

đã thu hoạch được 58,8 nghìn ha, 

bằng 60% cùng kì năm 2019; năng 

suất ước tính đạt 51,3 tạ/ha, tăng 0,3

Theo báo cáo của các địa phương, 

năng suất lúa hè thu cả nước năm nay 

ước tính đạt 55,7 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha 

so với vụ hè thu năm 2019 nhưng do 

diện tích gieo cấy giảm nên sản lượng 

chung toàn vụ hè thu 2020 ước tính 

đạt 10,83 triệu tấn, giảm 119,3 nghìn 

tấn, trong đó vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long đạt 8,57 triệu tấn, giảm 

110,7 nghìn tấn. 

Theo báo cáo của các địa phương, lúa 

hè thu năm nay được mùa với năng 

suất ước tính đạt 55,3 tạ/ha, tăng 0,8 

tạ/ha so với vụ hè thu năm 2019 

nhưng do diện tích gieo cấy giảm nên 

sản lượng

toàn vụ ước tính đạt 10,76 triệu tấn, 

giảm 184,8 nghìn tấn. Một số địa 

phương sản lượng giảm nhiều so với 

vụ hè thu năm trước do diện tích giảm 

là: Tiền Giang giảm 89,3 nghìn tấn; 

Đồng Tháp giảm 34,8 nghìn tấn; Vĩnh 

Long giảm 13,8 nghìn tấn; Cần Thơ 

giảm 12,8 nghìn tấn.

    Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết

tạ/ha.

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật 

(BVTV), Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (NNPTNT), tại các tỉnh Bắc 

Bộ, bệnh lùn sọc đen xuất hiện triệu 

chứng trên lúa ở 17/25 tỉnh, thành với 

diện tích nhiễm gần 3.300 ha. Cho đến 

nay đã tiến hành tiêu hủy và nhổ cây 

bệnh là gần 1.700 ha; phun phòng trừ 

rầy trên diện tích gần 47.600 ha.

Diện tích bị nhiễm bệnh sâu cuốn lá 

nhỏ trưởng thành lứa 5 (trong tuần từ 

2/8 đến 7/8) là trên 382.500 ha, trong 

đó bị nặng gần 197.200 ha. Hiện 

tượng vàng lá lúa cũng đang lây lan 

trên diện rộng. Ngoài ra còn có bệnh 

đạo ôn lá, khô vằn, ốc bươu vàng, 

chuột … gây hại diện hẹp.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ, tình hình cũng 

không khả quan hơn. Từ đầu vụ đến 

nay bệnh lùn sọc đen đã phát sinh gây

     Thu hoạch

Tính đến ngày 15/9, các địa phương 

đã thu hoạch được 1.618,7 nghìn ha 

lúa hè thu, chiếm 83,2% diện tích gieo 

cấy và bằng 91,7% cùng kỳ năm 

trước, trong đó vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long thu hoạch 1.272,1 nghìn ha, 

chiếm 83,5% và bằng 90,3%.
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 hại trên 5.750 ha lúa ở thời kì đẻ nhánh 

- làm đòng tại các tỉnh trong vùng (Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, 

Thừa Thiên Huế…).

Tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và 

Tây Nguyên, ngoài dịch bệnh trên cây 

lúa, dịch bệnh trên cây công nghiệp 

như cà phê, tiêu, mía cũng đang phát 

sinh mạnh. 

     Theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu    

Cụ thể trên lúa hè thu năm 2010, diện 

tích nhiễm rầy trong tuần từ 02-07/8 là 

hơn 63.000 ha (tăng 30.042 ha so với 

tuần trước). Trên lúa thu đông 2010, 

diện tích nhiễm trong tuần là gần 22.300 

ha (tăng 11.509 ha so với tuần trước). 

Bệnh đạo ôn lá có tỉ lệ lúa bị nhiễm 

bệnh cao với trên 43.200 ha (tăng hơn 

4.700 ha so với tuần trước), trong đó, 

gần 2.900 ha nhiễm bệnh nặng.

     bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại 

Ở các tỉnh phía Nam, đến ngày 6/8 vụ 

lúa hè thu 2010 đã xuống giống được 

gần 1,8 triệu ha; thu hoạch gần 1 triệu 

ha. Vụ lúa thu đông 2010 đã xuống 

giống hơn 188.500 ha. Tuy nhiên, cây 

trồng ở khu vực này cũng đang phải đối 

mặt với dịch rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn 

lá, sâu cuốn lá nhỏ và bệnh đạo ôn.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên chú ý theo dõi sự xuất hiện bệnh 

virus trên các trà lúa, đặc biệt ở những 

vùng đã có bệnh phát sinh ở vụ trước. 

Trước tình hình này, Cục BVTV đã chỉ 

đạo tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến 

thời tiết và các đối tượng sâu bệnh hại 

chủ yếu trên các cây trồng chính, tổ 

chức phun trừ những diện tích cây trồng 

có mật độ sâu, tỉ lệ bệnh cao. 

Tích cực kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc 

diễn biến dịch rầy nâu và rầy lưng trắng,  

sâu đục thân 2 chấm, bệnh đen lép hạt, 

bệnh khô vằn  trên lúa giai đoạn đòng - 

trổ - chín; bọ trĩ, sâu keo, sâu cuốn lá 

chuột...trên lúa hè thu muộn, lúa mùa, 

lúa vụ 3 và lúa rẫy ở Tây Nguyên...

Theo đó, Cục BVTV và Viện BVTV đã cử 

nhiều đoàn cán bộ xuống địa phương 

nắm tình hình, thu thập mẫu bệnh đem 

giám định, đồng thời thống nhất với địa 

phương các biện pháp xử lí.

Riêng các tỉnh Nam Bộ cần theo dõi diễn 

biến thời tiết và tình hình dịch hại (rầy 

nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá) để có 

cách phòng trừ kịp thời.
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2. Tiêu thụ Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 9 năm 

2020 ước đạt 420.000 tấn với giá trị 

đạt 215 triệu USD.

Chỉ riêng 8 tháng đầu năm 2020, 

Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị 

trường xuất khẩu gạo của Việt Nam 

với 35,4% thị phần với giá trị xuất khẩu 

đạt 1,72 triệu tấn và 797,6 triệu USD, 

giảm 2,4% về khối lượng nhưng tăng 

10,9% về giá trị so với cùng kì năm 

2019. 

Các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo 

tăng mạnh nhất gồm Senegal (gấp 

3,55 lần đạt 42,1 nghìn tấn và 15 triệu 

USD), Indonesia (gấp 2,9 lần đạt 64,9 

nghìn tấn và 36,2 triệu USD) và Trung 

Quốc (tăng 82,5% đạt 536,2 nghìn tấn 

và 316,9 triệu USD); trong khi các thị 

Theo thống kê số liệu của Cục Chế 

biến và Phát triển thị trường nông sản 

(Bộ NN&PTNT) cho biết tính đến ngày 

15/9, khối lượng gạo xuất khẩu đạt 4,8 

triệu tấn, trị giá 2,4 tỉ USD giảm 0,8% 

về lượng nhưng tăng 11,8% về giá trị 

so với cùng kì năm 2019.

KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ
GẠO XUẤT TÍNH ĐẾN 

NGÀY 15/9/2020

triệu tấn
4,8

tỉ USD
2,4

11,8%0,8%
so với  cùng 

kì 2019
so với  cùng 

kì 2019



Trong 9 tháng đầu năm 2020, giá 
xuất khẩu bình quân mặt hàng gạo 
đã tăng 13,4% so với cùng kì năm 
2019, đạt bình quân 496 USD/tấn. 
Trên thị trường thế giới, tính đến 
ngày 27/09/2020, giá chào bán gạo 
trắng 5% tấm của Việt Nam đạt 480 
- 490 USD/tấn mức cao nhất kể từ 
cuối năm 2011.
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trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm 

mạnh nhất là Iraq (giảm 65,6% xuống 

90,0 nghìn tấn và 47,6 triệu USD).

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT 

Lê Quốc Doanh, từ nay đến cuối năm, 

ngành nông nghiệp sẽ cố gắng đạt mục 

tiêu xuất khẩu 6,5 - 7 triệu tấn gạo.

Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu 

lực từ đầu tháng 8, mở ra cơ hội lớn 

cho nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam 

nói chung, trong đó có gạo. Theo đó,  

EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 

80.000 tấn gạo/năm được hưởng thuế 

quan ưu đãi.

Ngoài 80.000 tấn gạo trên, EU tự do 

hóa hoàn toàn đối với gạo tấm. Cam 

kết này giúp Việt Nam có thể xuất khẩu 

khoảng 100.000 tấn vào EU mỗi năm.

Cụ thể, tại An Giang, lúa IR50404 tăng 

250 đồng/kg lên 5.850 đồng/kg; lúa OM 

5451 tăng 300 đồng/kg lên 5.800 

đồng/kg; lúa OM 6976 tăng 250 

Nhu cầu đối với gạo từ các đầu mối 

xuất khẩu châu Á giảm khiến giá gạo 

Thái Lan và Việt Nam giảm, trong khi 

giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ đã tăng lên 

mức cao nhất trong gần 18 tháng do bị 

ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang 

lan rộng khiến nguồn nhân công tại các 

nhà máy và cảng bị thiếu hụt.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng từ 

384 - 390 USD/tấn lên 387 - 394 

USD/tấn. Giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm 

của Thái Lan giảm liên tiếp trong 3 

tuần, xuống còn 480 - 504 USD/tấn, từ 

mức 500 - 513 USD/tấn.

Theo Cục Trồng trọt, gạo của Việt  

Nam có tiềm năng lớn để xuất khẩu 

vào EU khi mở rộng được hạn ngạch. 

Năm 2019 lượng gạo của Việt Nam 

xuất khẩu vào EU 50 nghìn tấn gạo, 

28,5 triệu euro. Trong khi đó, tổng nhập 

khẩu gạo của EU 2,3 triệu tấn gạo, kim 

ngạch là 1,4 tỉ euro.

3. Diễn biến giá

Tại thị trường trong nước, giá lúa, gạo 

tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long 

tháng 9 tăng hơn so với tháng 8. Giá 

gạo tăng do nguồn cung cuối vụ Hè 

Thu hạn chế.
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đồng/kg lên mức 5.650 đồng/kg; lúa 

gạo thường giảm 500 đồng/kg xuống 

10.500 đồng/kg; gạo thơm đặc sản 

jasmine ở mức 14.500 đồng/kg.

Tại Bạc Liêu, lúa OM 5454, OM 4900 

ổn định ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg; 

lúa tươi ST24, St25 ở mức 6.500 - 

6.700 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 ở mức 

6.000 đồng/kg.

Tại Kiên Giang, lúa IR50404 tăng 400 

đồng/kg lên 6.200 - 6.500 đồng/kg; lúa 

OM 6976 tăng 200 đồng/kg lên mức 

6.800 - 6.900 đồng/kg; lúa OM 5451 

tăng 200 đồng/kg lên mức 6.900 - 

7.000 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, lúa IR50404 ở mức 

5.700 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg; lúa 

khô ở mức 6.100 đồng/kg, tăng 700 

đồng/kg; lúa hạt dài ướt tăng 400 

đồng/kg lên 5.800 đồng/kg, lúa khô 

tăng 600 đồng/kg lên 6.200 đồng/kg.

Lúa IR50404: 5.850đ/kg
Lúa OM 5451: 5.800đ/kg
Lúa OM 6976: 5.650đ/kg
Gạo thường: 10.500đ/kg
Gạo Jasmine: 14.500đ/kg

An Giang

Lúa ướt IR50404: 6.200 - 6500đ/kg

Kiên Giang

Lúa IR50404: 5.700đ/kg
Lúa khô: 6.100đ/kg

Lúa khô: 6.200đ/kg

Vĩnh Long

Lúa OM 6976: 6.800 - 6.900đ/kg
Lúa OM 5451: 6.900đ - 7.000/kg

Bạc Liêu
Lúa OM 5454: 5.800 - 6.000đ/kg
Lúa OM 4900: 5.800 - 6.000đ/kg
Lúa tươi ST24, ST25: 6.500 - 6.700đ/kg
Lúa Đài thơm 8: 6.000đ/kg

Lúa hạt dài ướt: 5.800đ/kg



Phần 3

dự báo



Theo thông tin dự báo cập nhật 
mới nhất trong tháng 9/2020 của 
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản
lượng gạo toàn cầu niên vụ 2020 -
2021 sẽ đạt 499,6 triệu tấn, giảm 
0,5 triệu tấn so với báo tháng
8/2020, nhưng vẫn tăng gần 1% so 
với niên vụ 2019-2020 và là mức 
cao kỉ lục lịch sử.
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Dự báo tháng này giảm so với tháng 

trước là do sự điều chỉnh giảm sản 

lượng của Bangladesh, Myanmar, Iraq 

và Thái Lan, mặc dù của Brazil, Chile, 

Liên minh Châu Âu (EU), Ấn Độ, Mỹ và

Diện tích thu hoạch lúa toàn cầu năm 

2020-2021 dự báo là 162,2 triệu ha, 

tăng 1,9 triệu ha so với vụ 2019 - 2020, 

nhưng thấp hơn mức cao kỉ lục 163,4 

triệu ha của năm 2016 - 2017.

Uruguay dự báo tăng. Trong đó, riêng 

sản lượng của Thái Lan đã điều chỉnh 

giảm 1,4 triệu tấn so với báo cáo trước.

tăng mạnh. 

Dự kiến trong niên vụ 2020 - 2021, diện 

tích thu hoạch sẽ tăng (so với năm 

trước) ở Brazil, Myanmar, Trung Quốc, 

Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Mỹ, 

trong đó ở Ấn Độ và Thái Lan sẽ 

Ngược lại, Afghanistan, Brazil, 

Colombia, Guinea, Iraq, Madagascar, 

Philippines, Sri Lanka và Việt Nam dự 

kiến sẽ giảm sản lượng trong năm 

2020 - 2021, với sản lượng của 

Philippines dự kiến giảm hơn 0,9 triệu 

tấn và vụ mùa của Brazil giảm giảm 

hơn 0,2 triệu tấn, mức giảm lớn nhất 

trong số 9 quốc gia này. Sản lượng 

năm 2020 - 2021 của Việt Nam dự kiến 

giảm 0,15 triệu tấn do diện tích thu 

hoạch tiếp tục giảm.

Về thương mại, dự báo Argentina, 

Australia, Bangladesh, Myanmar, 

Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, 

Indonesia, Hàn Quốc, Pakistan, Thái 

Lan và Mỹ sẽ tăng xuất khẩu gạo trong 

năm 2020 - 2021 so với năm trước đó, 

trong đó của Mỹ sẽ tăng 1,3 triệu tấn, 

phần lớn là do diện tích được mở rộng;

của Thái Lan sẽ tăng 0,95 triệu tấn so 

với năm 2019 - 2020, cũng chủ yếu do 

diện tích trồng tăng lên.

Trái lại, diện tích ở Philippines và Việt 

Nam dự báo sẽ giảm, trong đó của Việt 

Nam dự báo giảm năm thứ 4 liên tiếp, 

theo chủ trương chuyển đổi một số 

diện tích trồng lúa sang những cây 

trồng khác cho hiệu quả cao hơn.
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Tiêu thụ và thất thoát gạo trên toàn cầu 

trong năm 2020 - 2021 được dự báo ở 

mức kỉ lục 496,4 triệu tấn, giảm 0,1 triệu 

tấn so với dự báo tháng trước, nhưng 

vẫn tăng 1% so với niên vụ trước. Trong 

báo cáo này, USDA hạ con số về tiêu thụ 

gạo của Thái Lan (giảm 0,3 triệu tấn - lần 

điều chỉnh nhiều nhất). 

Theo đó, tiêu thụ ở Trung Quốc tăng là 

do lượng gạo sử dụng trong lĩnh vực 

công nghiệp tăng; tiêu thụ ở Bangladesh, 

Myanmar, Ai Cập, EU, Philippines, Mỹ và 

Việt Nam dự báo cũng sẽ tăng. Trái lại, 

tiêu thụ sẽ giảm ở Nhật Bản, Hàn Quốc 

và Nigeria, trong đó ở Nhật Bản và Hàn 

Quốc giảm do người tiêu dụng da dạng 

hóa các thực phẩm - xu hướng dài hạn.

     Tiêu thụ gạo toàn cầu được dự báo ở   

Với sản lượng vượt mức sử dụng gần 

3,2 triệu tấn, dự trữ toàn cầu cuối năm 

2020 - 2021 dự kiến sẽ tăng gần 2% so 

với một năm trước đó lên mức kỷ lục 

     mức kỉ lục

Trên cơ sở hàng năm, Ấn Độ và Mỹ 

chiếm phần lớn sự gia tăng dự kiến dự 

trữ gạo cuối vụ toàn cầu trong năm 

2020 - 2021, với dự trữ của Ấn Độ ở 

mức kỉ lục 38,0 triệu tấn.

Trung Quốc được dự đoán sẽ chiếm 

63% tổng lượng hàng tồn kho cuối kì 

toàn cầu và Ấn Độ chiếm 21% trong 

năm 2020 - 2021. Tỉ lệ tồn kho cuối vụ 

trên toàn cầu được dự báo là 37,2%, 

tăng nhẹ từ 37,0% trong năm 2019 - 

2020 nhưng vẫn thấp hơn một chútn 

nhỏ so với kỉ lục 37,3% của vụ 

184,8 triệu tấn, mặc dù giảm 0,4 triệu 

tấn so với dự báo trước đó. Đây là năm 

thứ 14 liên tiếp dự trữ gạo toàn 

cầu tăng.

2000 - 2001.

Trong báo cáo tháng 9, USDA nhận 

định dự trữ cuối vụ sẽ giảm ở 

Bangladesh, Indonesia và Thái Lan, 

nhưng tăng ở Mỹ. Dự trữ cuối năm 

2020 - 2021 của Trung Quốc sẽ ở mức 

116,5 triệu tấn vẫn không thay đổi so 

với kỷ lục của năm trước đó. 

Thương mại gạo toàn cầu năm 2021 

được dự báo là 44,4 triệu tấn (qui xay 

xát), tăng 0,15 triệu tấn so với dự báo 

tháng trước và tăng hơn 3% so với một 

Các nước Trung Quốc và Ấn Độ 
dự báo sẽ chiếm phần lớn mức 
tăng tiêu thụ gạo thế giới trong 
niên vụ này
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năm trước, mặc dù vẫn thấp hơn mức 

cao kỷ lục 48,1 triệu tấn của năm 2017, 

do việc Bangladesh, Nigeria và Sri 

Lanka giảm mạnh nhập khẩu kể từ 

Năm 2021, Thái Lan và Ấn Độ dự báo 

sẽ tăng xuất khẩu mạnh nhất, thêm 

tổng cộng 1 triệu tấn. Australia, 

Campuchia, Mỹ, Uruguay và Việt Nam 

dự báo cũng sẽ giảm 0,3 triệu tấn. Về 

nhập khẩu năm 2021, Philippines dự 

báo sẽ tăng nhập khẩu thêm 0,4 triệu 

tấn vì sản lượng dự kiến giảm gần 8% 

và tiêu thụ sẽ tăng đều đặn. Ngoài ra, 

nhập khẩu dự báo sẽ tăng 200.000 tấn 

ở mỗi nước trong số các nước Bờ Biển 

Ngà, Nigeria và Các Tiểu vương quốc 

Ả Rập Thống nhất.

năm 2017.

Nhập khẩu dự báo cũng sẽ tăng nhẹ ở 

Guinea, Iran, Madagascar, Mali và Mỹ. 

Nhập khẩu dự báo sẽ giảm ở Australia, 

Trung Quốc, Ai Cập, Indonesia và Thổ 

Nhĩ Kỳ.
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Thế giới

Thế giới trừ TQ

Mỹ

Các TT còn lại

TT XK chủ yếu

Burna

Ấn Độ

Pakistan

Thái Lan

Việt Nam

TT NK chủ yếu

Trung Quốc

EU-27

Indonesia

Nigeria

Philippines

Trung Đông

TT khác

Brazil

Trung Mỹ và Caribê

Ai Cập

Nhật Bản

Mexico

Hàn Quốc

177,11

60,61

0,91

176,2

37,55

1,13

30

0,83

4,64

0,95

127,69

116,5

1,17

3,11

0,71

3,6

0,85

0,4

0,65

1,2

1,92

0,18

1,16

501,47

354,47

7,19

494,29

186,1

12,9

120

7,6

18,6

27

240,29

147

1,99

34,9

5,04

11,7

2,27

7,48

1,55

4

7,62

0,19

3,86

41,85

39,65

1,18

40,67

0,61

0,01

0

0

0,2

0,4

13,85

2,2

2,35

0,5

1,2

2,6

3,7

0,8

1,9

0,25

0,69

0,8

0,45

499,44

353,14

4,62

494,82

153,1

10,5

106

3,4

12

21,2

251,25

146,3

4,1

35,4

6,4

14,4

6,05

7,2

3,41

4,3

8,25

0,97

4

44,32

41,42

3,14

41,17

32,1

2,2

12,5

4,1

7

6,3

3,27

2,9

0,32

0

0

0

0

0,9

0,03

0,02

0,08

0,01

0,06

179,15

62,65

1,52

177,63

39,06

1,34

31,5

0,93

4,44

0,85

127,31

116,5

1,09

3,11

0,55

3,5

0,76

0,58

0,66

1,13

1,9

0,2

1,41

Thị trường Dự trữ
đầu vụ Sản

lượng

Cung Tiêu thụ

Nhập
khẩu

Nội địa Nhập
khẩu

Dự trữ
cuối vụ

Bảng 2: Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/2020 
trong tháng 10/2020 (Nguồn: VITIC/USDA - Đơn vị: triệu tấn).
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năng suất.

Tại mô hình, giống VNR88 đã chứng tỏ 

được sự vượt trội về sức chống chịu 

sâu bệnh và năng suất. Trong khi 

những giống lúa khác mà bà con canh 

tác xung quanh cho bông thưa, tỉ lệ lép 

Việt Nam (Vinaseed): Vụ mùa 2020,

                              CTCP Lộc Trời (Mã:   
                                      LTG): Vào đầu tháng 

                              10, Hội đồng quản trị 

                              (HĐQT) Công ty CP 

Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) công bố 

Nghị quyết thông qua phương án 

thành lập Công ty TNHH Dịch vụ kho 

vận Lộc Trời với vốn điều lệ 25 tỉ đồng,

Theo phương án được công bố, Lộc 

Trời sẽ góp toàn bộ vốn vào công ty 

con bằng tiền mặt. Người đại diện theo 

pháp luật của Dịch vụ kho vận Lộc Trời 

là ông Lê Viết Anh Tuấn, Chủ tịch công 

ty này là ông Nguyễn Phi Bằng.

tương ứng với 100% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, HĐQT Lộc Trời cũng 

thông qua việc mở loạt các chi nhánh, 

trung tâm phân phối tại tỉnh Đồng Nai, 

Bình Định, Đắk Lắk và Cần Thơ. Các 

chi nhánh trung tâm phân phối này đều 

có ngành, nghề kinh doanh chính là 

bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật và hóa chất khác sử dụng trong 

nông nghiệp,...

Lô hàng lần này là 126 tấn gạo thơm 

giống Jasmine 85 được đóng gói theo 

qui cách 18 kg, sẽ lên đường sang thị 

trường châu Âu vào cuối tháng 9/2020. 

Đây là lô hàng gạo đầu tiên xuất sang 

EU được hưởng ưu đãi thuế 0% theo 

EVFTA, sau mặt hàng tôm, cà phê, 

chanh dây và trái cây tươi.

Giang tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô 

hàng gạo thơm của Tập đoàn Lộc Trời 

sang châu Âu theo hiệp định EVFTA.

Công ty mới thành lập sẽ hoạt động 

kinh doanh chính trong lĩnh vực kho 

bãi và lưu trữ hàng hóa. Ngoài ra, công 

ty này cũng sẽ bán buôn các mặt hàng 

khác như phân bón, bao bì… cho thuê 

xe động cơ và hoạt động ở các dịch vụ 

hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

                                            CTCP Tập đoàn 
                                            Giống cây trồng   

Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam 

(Vinaseed) đã triển khai nhiều mô hình 

giống lúa mới VNR88 trên các cánh 

đồng ở Bắc Giang. Qua đánh giá trên 

đồng ruộng, giống lúa này được bà 

con nông dân hài lòng về khả năng 

thích ứng với khí hậu cũng như 

Bên cạnh đó, vào cuối tháng 9, tại Nhà 

máy lương thực Thoại Sơn (một trong 

5 công ty lương thực trực thuộc Tập 

đoàn Lộc Trời) tại huyện Thoại Sơn, Bộ 

NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh An
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hạt cao thì ruộng cấy giống VNR88 lại 

chi chít bông, hạt chắc mẩy.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Võ 

Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng thành 

viên Vinafood 2, cho biết trong 8 tháng 

năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19, tình trạng hạn hán gia tăng 

cả trong, ngoài nước đã tác động đến 

tâm lí người dân trong nước mua gạo 

tích trữ, các nước nhập khẩu gạo tăng 

nhập khẩu để đảm bảo an ninh lương 

thực quốc gia. 8 tháng, doanh thu toàn 

tổng công ty đạt 7.703 tỉ đồng, ứng với 

65% kế hoạch năm. 

Theo ông Nguyễn Quế Dương, Phó Vụ 

trưởng phụ trách Vụ Nông nghiệp, để 

tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thời 

gian tới Vinafood 2 cần xây dựng kế 

hoạch chi tiết vay vốn và

                              Tổng công ty Lương  
                              thực miền Nam 
                              (Vinafood 2): Theo thông 

                        tin từ Ủy ban Quản lí vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC), 

Phó Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Ngọc 

Cảnh cùng đại diện các Vụ chức năng, 

Văn phòng và Trung tâm Thông tin vừa 

có buổi làm việc với Vinafood 2.

Bên cạnh đó, Vinafood 2 cần khẩn 

trương tổ chức đại hội đồng cổ đông 

năm 2020, trong đó sớm thống nhất kế 

hoạch sản xuất kinh doanh 2020 trên 

cơ sở kế hoạch kinh doanh có lãi làm 

cơ sở các ngân hàng xem xét, tiếp tục 

cấp hạn mức tín dụng cho tổng công ty.

trả nợ với điều kiện thực tế sản xuất 

kinh doanh của tổng công ty nhằm đảm 

bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

                               Công nghệ cao Trung An 
                               (Cần Thơ):  là doanh   

                         nghiệp xuất khẩu lô gạo 

đầu tiên vào vào EU sau khi Hiệp định 

Thương mại tự do Việt Nam - EU 

(EVFTA) có hiệu lực với thuế suất 0%, 

với giá lên đến hơn 1.000 USD/tấn.

Ngày 27 - 28/8, Công ty Trung An đóng 

lô hàng 6 container với khoảng 150 tấn 

gạo trong tổng khối lượng theo hợp 

đồng xuất khẩu 3.000 tấn sang thị 

trường EU.

                         Công ty CP Nông nghiệp 
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Tại Brazil, đa phần dân chúng ăn gạo 

tẻ thường (hạt nhỏ, cứng, không dẻo, 

không nở), chỉ một bộ phận dân gốc 

châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 

Quốc) ăn gạo thơm, dẻo. Bà Cristina 

cũng nói còn một số nước sản xuất 

khác nhưng chủng loại gạo khác với 

nhu cầu sử dụng của người dân. 

Trước đây, Brazil chủ yếu nhập khẩu 

gạo từ Paraguay và Uruguay là hai 

nước thành việc Khối thị trường chung 

Nam Mỹ (Mercosur) theo các thỏa 

thuận về thuế quan của khối này. Trả lời 

phỏng vẫn của cơ quan truyền thông, 

Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil, bà 

Tereza Cristina còn trích dẫn cụ thể là 

có thể gạo sẽ được nhập từ Mỹ và Thái 

Lan khi đề cập đến chủng loại các 

nước này đang sản xuất là phù hợp với 

nhu cầu tiêu dùng của người 

dân Brazil. 

                         Vào đầu tháng 9, Brazil:
                        Thương vụ Việt Nam tại 

Tại các siêu thị, mặt hàng gạo đã tăng 

đột biến từ mức 12.000 - 13.000 

đồng/kg lên mức 22.000 - 24.000 đồng. 

                        Brazil (Bộ Công Thương) 

cho biết trong tuần qua, tổng thống 

Bolsonaro và Bộ Kinh tế Brazil phải 

triệu tập khẩn cấp cuộc họp với Hiệp 

hội siêu thị, kêu gọi các nhà phân phối 

không đầu cơ tăng giá mặt hàng gạo, 

một thực phẩm thiết yếu tại Brazil.

Chủ tịch Công ty cung ứng lương thực 

quốc gia (thuộc Bộ Nông nghiệp  

Brazil), ông Guilherme Bastos cũng nói 

rằng một số doanh nghiệp chế biến 

thực phẩm từ gạo cũng đã tiến hành 

nhập khẩu từ Mỹ và Thái Lan.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Brazil 

nhu cầu nhập khẩu gạo của Brazil là có 

thực và đã có một số dấu hiệu thiếu 

nguồn cung tại một số doanh nghiệp 

cung ứng. Tuy nhiên, động thái khẩn 

cấp đưa thuế nhập khẩu gạo về 0% 

của Chính phủ Brazil cũng có thể nhằm 

vào giới đầu cơ như đã từng làm với 

mặt hàng cà phê nhân trước đây.
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1. Chính sách các nước trên thế giới

Ngày 9/9, Hội đồng ngoại thương 
thuộc Bộ Kinh tế Brazil đã quyết 
định giảm thuế nhập khẩu từ mức 
10% (với thóc) và 12% (với các loại 
gạo thành phẩm) về 0%, thời gian 
áp dụng cho đến ngày 31/12/2020 
với hạn ngạch tối đa là 400.000 
tấn, lượng hạn ngạch này bằng 
khoảng 35% tổng lượng nhập 
khẩu của Brazil. 
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                        Thái Lan: 

                        biểu tại cuộc họp hôm 

qua (27/08) của Ủy ban chiến lược lúa

                        Theo Bangkokpost, phát 

Chính phủ Thái Lan mới chỉ phân bổ 

khoảng 200 triệu baht mỗi năm (hơn 

6,4 triệu USD) cho các hoạt động 

nghiên cứu giống lúa, thấp hơn đáng 

kể so với Việt Nam, khi đối thủ láng 

giềng đã chi tới 100 triệu USD cho 

việc này.

Theo Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo 

Thái Lan, ước tính tổng sản lượng gạo 

xay xát trên toàn thế giới trong niên vụ 

2020 - 2021 đạt khoảng 500 triệu tấn, 

tăng so với con số 497 triệu tấn của 

niên vụ 2018 - 2019, với năng suất 

trung bình đạt 736 kg/rai, tăng so với 

con số 730kg của niên vụ trước.

Năng suất lúa của Thái Lan hiện đang 

thấp hơn nhiều so với các nước sản 

xuất lúa khác trong khu vực và trên thế 

giới như Việt Nam (934 kg/rai), 

Indonesia (765 kg/rai), Ấn Độ 

(643kg/rai), Trung Quốc (1.128 kg/rai) 

và Mỹ (1.363 kg/rai). 

gạo quốc gia Thái Lan, Bộ trưởng 

Thương mại Jurin Laksanawisit, cho 

biết nước này đang dành nguồn lực 

nhiều hơn để đầu tư cho hoạt động 

nghiên cứu - phát triển (R&D) nhằm cải 

thiện khâu giống, theo cả hai hướng 

nâng chất lượng và năng suất lúa lên 

600 kg/rai (1 rai tương đương 0,16 ha).

Dự kiến trong niên vụ 2020 - 2021 này, 

Thái Lan sẽ sản xuất ra 20 triệu tấn gạo 

xay xát, với năng suất trung bình chỉ 

dao động trong khoảng 450 kg/rai.

Thậm chí năng suất lúa của cường 

quốc xuất khẩu gạo còn thấp hơn cả 

các nước láng giềng mới nổi như 

Myanmar (461 kg/rai), Lào (518 kg/rai), 

Campuchia (462 kg/rai) và Malaysia 

(642 kg/rai).

Ông Jurin cho biết kế hoạch gạo chiến 

lược của Thái Lan từ 2020 - 2024 là tập 

trung vào 7 loại gạo gồm gạo hom mali 

của Thái Lan; gạo thơm Thái Lan; gạo 

trắng mềm; gạo trắng cứng; gạo 

đồ; gạo nếp và gạo đặc sản.

Ngoài ra, thị trường gạo cũng sẽ được 

chia thành ba nhóm gồm gạo hom mali 

Thái và gạo thơm cho thị trường cao 

cấp; gạo trắng hạt mềm, gạo trắng hạt 

cứng và gạo đồ dùng cho thị trường 

phổ thông và nhóm cuối là gạo nếp và 

gạo đặc sản dành riêng cho thị trường 

đặc biệt.

Cùng với đó là chính phủ sẽ triển khai 

đồng bộ mục tiêu kép là nâng cấp có 

hiệu quả khâu hậu cần lúa gạo nhằm 
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giảm chi phí xuất khẩu, đồng thời tăng 

khả năng cạnh tranh trên thị trường 

thế giới.

Về mặt an ninh lương thực quốc gia, 

chiến lược này cũng sẽ đảm bảo cân 

bằng giữa tiêu dùng nội địa và sản 

xuất dựa theo nguồn tài nguyên nước.

Tuy nhiên, để tiếp tục tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ 

Bộ Thương mại và Bộ Nông nghiệp và 

Hợp tác xã sẽ phối hợp triển khai và tư 

vấn cho nông dân cung cách sản xuất 

lúa phù hợp với nhu cầu thị trường và 

tạo mối liên kết với các nhà nhập khẩu 

để đảm bảo ổn định giá cả.

2. Chính sách của Việt Nam

Vào cuối tháng 9, Bộ Công Thương đã 

có văn bản số 6553/BCT-XNK về việc 

thúc đẩy xuất khẩu gạo trong bối cảnh 

dịch COVID-19 gửi UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp 

hội Lương thực Việt Nam và các 

“Liệu Thái Lan có trở thành quốc gia 

xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới hay 

không, không quan trọng mà điều quan 

trọng là làm thế nào để thúc đẩy nhu 

cầu tiêu dùng đối với gạo Thái Lan trên 

thị trường quốc tế và duy trì sự ổn định 

giá cả trong nước”, ông Charoen nói.

khẩu gạo.

thương nhân kinh doanh xuất 

Theo Nghị định số 107/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ 

xem xét, quyết định việc thu hồi Giấy 

chứng nhận một trong các trường hợp, 

cụ thể là thương nhân không xuất khẩu 

gạo trong thời gian 18 tháng liên tục, 

trừ trường hợp thương nhân đã thông 

báo tạm ngưng kinh doanh theo qui 

định của phát luật.

Tại văn bản, Bộ Công Thương cho biết 

theo thống kê của Tổng cục Hải quan 

có 24 thương nhân có trụ sở chính tại 

12 tỉnh, thành phố gồm An Giang, Bạc 

Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hà Nội, 

Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây 

Ninh, Thái Bình, Trà Vinh và Vĩnh Long 

không xuất khẩu gạo trong 18 tháng 

liên tục.

Ông Charoen Laothammatas, Chủ tịch 

Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái 

Lan, đề nghị chính phủ cần đầu tư 

nhiều hơn nữa vào mạng lưới thủy lợi 

và cải thiện các hệ thống sau thu 

hoạch cũng như lưu ý việc sản xuất lúa 

hàng năm cần được quản lí một cách 

thận trọng để tránh tình trạng dư thừa.
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ĐTM 14-258 là giống lúa mới, có độ 

thuần cao, cứng cây, bông to, đóng 

đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19 và kịp thời tận dụng cơ hội 

nhập khẩu từ thị trường thế giới, Bộ 

Công Thương quyết định không tính 

thời gian bị ảnh hưởng của dịch 

có cơ sở tham khảo, định hướng sản 

xuất và kinh doanh.

Giống lúa ĐTM 14-258

Bên cạnh đó, chủ động chỉ đạo các hội 

viên tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất 

khẩu gạo, hướng dân nâng cao năng 

lực thị trường, chủ động giao dịch, đàm 

phán, kí kết hợp đồng xuất khẩu để 

nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo...

3. Công nghệ, giống lúa

COVID-19, tương đương khoảng 6 

tháng vào thời hạn 18 tháng theo qui 

định tại Nghị định số 107.

Đồng thời chỉ đạo việc mua thóc, gạo 

trực tiếp từ người sản xuất và mua qua 

hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ 

thóc, gạo kí với người sản xuất chính 

sách hiện hành của Nhà nước trên 

địa bàn...

Và các thương nhân kinh doanh xuất 

khẩu gạo cần tích cực triển khai xây 

dựng vùng nguyên liệu theo chính sách 

của Nhà nước để đảm bảo xây dựng 

nguồn nguyên liệu chất lượng, đáp ứng 

nhu cầu tiêu thụ của thị trường...

 

Theo đó, trong thời gian tới, Bộ Công 

Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương tổ chức 

thực hiện qui hoạch sản xuất lúa, chỉ 

đạo việc cung ứng vật tư, cơ cấu 

giống, thực hiện kĩ thuật canh tác, nâng 

cao chất lượng gạo đáp ứng nhu cầu 

thị trường.

Giống lúa ĐTM 14-258 do các nhà 

khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu 

và phát triển nông nghiệp Đồng Tháp 

Mười (Viện Khoa học kỹ thuật nông 

nghiệp miền Nam) nghiên cứu chọn tạo 

từ tổ hợp lai (OM 5930/Dular) x AS996. 

Giống lúa này đã được Cục Trồng trọt 

(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) cấp phép lưu hành trong sản xuất 

từ tháng 6/2020.

Với Hiệp hội Lương thực Việt Nam cần 

tiếp tục cung cấp thông tin về tình hình 

cung - cầu gạo, thị trường trong và 

ngoài nước, khách hàng nhập khẩu, 

giá cả và dự báo thương mại gạo, 

thông tin về xuất khẩu và tiêu thụ thóc, 

gạo trên trang thông tin địa tử để 

thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo
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thóc dày, thời gian sinh trưởng trung 

bình 95-100 ngày, thích hợp trồng ở vụ 

đông xuân và hè thu, thích nghi với 

vùng đất phèn, ít nhiễm sâu bệnh. 

Giống lúa ĐTM 14 - 258 có năng suất 

trung bình 6,5 - 8 tấn/ha, hạt gạo thon 

dài, ít bạc bụng, mềm cơm, thích hợp 

để thay thế một số giống đã sử dụng 

lâu ngày, dễ nhiễm bệnh.

Giống lúa Om429

mặn 4-6‰.

Giống lúa OM429 có thời gian sinh 

trưởng trung bình 90-95 ngày, cao 95-

105 cm, cứng cây, dạng hình đẹp, đẻ 

nhánh khỏe, bông to, năng suất cao (6-

8 tấn/ha) và ổn định qua các vụ, chống 

chịu với rầy nâu và đạo ôn. Hạt gạo 

trong, thon dài, tỉ lệ bạc bụng thấp, hàm 

lượng amylose đạt 17-18%, tỉ lệ gạo 

lức đạt 79-81%, gạo trắng đạt 70-72%, 

cơm ngon, mềm dẻo. Đặc biệt, giống 

lúa này chống chịu được độ 

Giống lúa OM429 do các nhà khoa học 

thuộc Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu 

Long (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt 

Nam) chọn tạo từ tổ hợp lai 

OM5451x2/FL478 có khả năng trồng 

được các vụ trong năm ở Đồng bằng 

sông Cửu Long.

Giống lúa thuần Hương Châu 6 do các 

nhà khoa học thuộc Công ty Cổ phần 

giống cây trồng miền Nam nghiên cứu 

chọn tạo, đã được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn công nhận là tiến 

bộ kỹ thuật từ tháng 10/2019.

Giống lúa thuần Hương Châu 6 do các 

nhà khoa học thuộc Công ty Cổ phần 

Giống lúa thuần Hương Châu 6

ĐTM 
14-258
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Giống lúa thuần Hương Châu 6 có thời 

gian sinh trưởng ngắn (vụ đông xuân 

105 ngày, hè thu 90 - 95 ngày), chiều 

cao cây thấp, cứng cây, khả năng 

chống chịu sâu bệnh tốt (nhất là bệnh 

đạo ôn, rầy nâu), năng suất trung bình 

7-7,5 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 

8-9 tấn/ha. Bên cạnh đó, giống lúa

giống cây trồng miền Nam nghiên cứu 

chọn tạo, đã được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn công nhận là tiến 

bộ kỹ thuật từ tháng 10/2019.

thuần Hương Châu 6 còn có ưu điểm 

là gạo trong, dài, không bạc bụng, 

cơm mềm, dẻo nhẹ, có mùi thơm đậm 

đặc trưng, phù hợp tiêu chuẩn 

xuất khẩu.



Bảng 1: Chỉ số giá gạo FAO tháng 9/2020 (Trang 9)
 Giá gạo xuất khẩu hoà vốn (Trang 10)Biểu đồ 1:

 Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) Bảng 2:
                 niên vụ 2019/2020 trong tháng 10/2020 (Trang 22) 

danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo
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Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. 
Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng 
thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.

tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù 
trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những 
thiếu sót, sai sót.

giới hạn trách nhiệm 

Báo cáo “Thị trường gạo quí III/2020” được Biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. 
Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và 
không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

bản quyền

quí III/2020

Bộ Công Thương

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA)

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Cục Bảo vệ thực vật

Tổng cục Hải quan

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC)

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp

Quốc (FAO)

Tổng cục Thống kê (GSO)

Bangkokpost
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