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THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO QUÝ II/2016 VÀ DỰ BÁO QUÝ III 

 

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Giá gạo xuất khẩu trên thị trường thế giới nhìn chung tăng khá mạnh trong quý 

II, tập trung vào tháng 5 – giai đoạn đỉnh điểm của khô hạn ở nhiều quốc gia sản 

xuất lúa chủ chốt của châu Á - – Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam và Philippines – 

gây lo ngại tổn thất nặng nề về sản lượng. 

Các nước nhập khẩu chủ chốt như Philippines, Indonesia… vẫn đứng ngoài thị 

trường sau khi tích cực mua vào cuối năm 2015. Khách hàng châu Phi và Trung 

Quốc chỉ mua những lô hàng nhỏ.  

Chính phủ Thái Lan đang tích cực bán đấu giá gạo tồn trữ, nhưng điều này 

không tác động nhiều tới giá gạo Việt Nam bởi gạo bán ra là gạo chất lượng 

thấp, khách hàng chủ yếu đến từ châu Phi. Thị trường Việt Nam sẽ chỉ tăng 

mạnh khi những khách hàng như Philippines và Trung Quốc mua vào.  

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan (5% tấm, USD/tấn) 

 

Nguồn: Phòng Thông tin Kinh tế Quốc tế tổng hợp từ Reuters 

Ấn Độ: Giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ trong tháng 6. Loại đồ 5% tấm giảm xuống 

380 – 390 USD/tấn trong phiên giao dịch 23/6 so với mức khoảng 382-395 

USD/tấn một tháng trước đó. Tuy nhiên, so với đầu quý II, giá tăng khá mạnh, 

tăng khoảng 365 – 375 USD/tấn.  

Giá gạo trên thị trường nội địa Ấn Độ tăng khá nhanh vào cuối tháng 5- đầu 

tháng 6 do nguồn cung suy giảm sau khi Chính phủ nâng giá thu mua tối thiểu 
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thêm 4,3%, tương đương 60 rupee lên 1.470 rupee (21,89 USD)/100 kg. Quốc 

gia sản xuất gạo lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc này duy trì mua gạo từ người 

trồng lúa để đảm bảo thu  nhập cho họ đồng thời dự trữ cho các chương trình 

nhân đạo.  

Tuy nhiên sang trung tuần tháng 6, đồng rupee giảm giá cho phép các nhà xuất 

khẩu Ấn Độ giảm giá chào bán. Nội tệ Ấn Độ đã giảm giá xuống mức thấp nhất 

gần 1 tháng trong ngày 20/6. 

Ấn Độ xuất khẩu chủ yếu là gạo phi–basmati sang các nước châu Phi, và xuất 

khẩu gạo basmati chất lượng hảo hạng sang Trung Đông. Tuy nhiên, h ãng 

Reuters dẫn lời các thương gia Ấn Độ cho biết nhu cầu từ các nước châu Phi lúc 

này yếu.  

Mùa mưa đã đến ở khu vực phía nam Ấn Độ, làm giảm lo ngại khô hạn ảnh 

hưởng tới sự sinh trưởng của cây lúa. Khu vực miền đông và nam bắt đầu xuống 

giống vụ hè bởi đã có mưa khắp nửa đất nước. Diện tích trồng lúa năm 2016 

được dự báo sẽ tăng bởi mưa sẽ nhiều hơn năm trước.  

Thái Lan: Giá gạo Thái Lan liên tiếp tăng trong suốt quý II dù nhu cầu từ khách 

hàng nước ngoài yếu và Chính phủ liên tiếp bán gạo dự trữ ra, bởi tồn trữ trong 

kho của các nhà xuất khẩu còn ít và sản lượng vụ thứ 2 thấp, trong bối cảnh lo 

ngại khô hạn làm giảm mạnh sản lượng của những nước sản xuất chủ chốt ở 

châu Á.  

Hiện gạo 5% tấm của Thái Lan giá hiện ở mức 415 – 438 USD/tấn, FOB 

Bangkok, so với mức 418-420 USD/tấn một tháng trước đây, và 375-385 

USD/tấn hồi đầu quý II. Mức giá 437 USD/tấn là cao nhất kể từ tháng 10/2014. 

Tuy nhiên giá gạo Thái bắt đầu có xu hướng giảm nhẹ, bởi giá tăng mạnh trong 

thời gian qua khiến khách hàng tránh xa nguồn cung này.  

Đồng baht Thái giảm giá đang có lợi cho hoạt động xuất khẩu. Ngân hàng 

Kasikornbank dự báo đồng baht có thể giảm giá xuống 37 THB/USD vào cuối 

năm nay, tức là giảm 2,8% so với cuối năm 2015.  

Hạn hán đã gây thiệt hại khoảng 1,82 triệu tấn gạo Thái Lan kể từ tháng 

10/2015, the thống kê của Bộ Nông nghiệp Thái.  

Chính phủ Thái đang tận dụng cơ hội giá và nhu cầu tăng để bán một phần trong 

tổng khối lượng trên 11 triệu tấn gạo tồn trữ.  

Chính phủ Thái Lan đã bán tổng cộng trên 5 triệu tấn gạo trong chuỗi bán đấu 

giá kể từ khi lên nắm quyền tháng 5/2014. Họ kế hoạch giải phóng toàn bộ số 

gạo tồn trữ vào cuối năm 2017.  
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Tính từ đầu năm tới nay, Chính phủ đã mở bán 4 đợt, mới nhất là ngày 15/6, 

chào bán 2,24 triệu tấn và bán được 1,19 triệu tấn.  

Thái Lan đã xuất khẩu khoảng 4,6 triệu tấn gạo tính tới giữa tháng 6, trị giá 71 tỷ 

baht (2 tỷ USD) kể từ tháng 1, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Vụ 

Ngoại thương nước này. 

Việt Nam: Giá gạo Việt Nam dao động trong biên độ hẹp. Giá gạo xuất khẩu 

loại 5% tấm làm từ lúa đông xuân hiện ở mức 370 – 380 USD/tấn, FOB cảng Sài 

Gòn, giảm nhẹ so với 375 – 380 USD/tấn một tháng trước đây, và so với 375-

385 USD/tấn hồi đầu quý II. Gạo 5% tấm làm từ lúa Hè Thu giá hiện ở mức 355 

– 365 USD/tấn, so với 365-385 USD/tấn một tháng trước đây.  

Từ trung tuần tháng 6, giá gạo Việt Nam có chiều hướng nhích tăng nhẹ nhờ chất 

lượng tăng và nhu cầu mua trong nước cũng mạnh lên, nhưng vẫn thiếu vắng 

những khách hàng chủ chốt như Trung Quốc và Philippines. Trung Quốc – thị 

trường mà khoảng một nửa gạo nhập khẩu hàng năm đến từ Việt Nam – tăng 

cường kiểm soát nhập khẩu qua biên giới kể từ cuối tháng 3.  

Trung Quốc đã nhập khẩu gần 750.000 tấn gạo Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, 

tăng 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Hải quan Trung Quốc.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước tính xuất khẩu trong 5 tháng đầu 

năm 2016 đạt 2,35 triệu tấn, giảm 2,1% so với một năm trước đây. Tuy nhiên, trị 

giá xuất khẩu trong 5 tháng tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,06 triệu 

USD.  

Mưa đã tới khu vực ĐBSCL từ tháng5, làm giảm bớt tình trạng nhiễm mặn. 

Nông dân ở ĐBSCL hiện đang xuống giống lúa Hè Thu với hy vọng tăng diện 

tích lúa để bù lại thiệt hại ở vụ trước do hạn hán và xâm nhập mặn.  

Thị trường trong nước: Hoạt động xuất khẩu yếu khiến giá lúa gạo trong nước 

sụt giảm trong quý II mặc dù sản lượng thu hoạch giảm. Tuy nhiên, giá lúa gạo 

nguyên liệu ở ĐBSCL đang hồi phục trở lại kể từ giữa tháng 6 khi nguồn cung 

lúa gạo hàng hóa giảm mạnh so với trước do các địa phương vùng ĐBSCL đã 

thu hoạch phần lớn diện tích lúa hè thu 2016. Hơn nữa, gần đây việc thu hoạch 

lúa của nông dân cũng thuận lợi hơn do trời có nắng và không gặp phải tình 

trạng mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày. 

Giá lúa gạo nguyên liệu tại ĐBSCL (đồng/kg) 

Loại lúa, gạo 27/3/2016 19/5/2016 23/6/2016 

Lúa khô tại kho loại thường 5.500 - 5.600 5.300– 5.400 5.150 – 5.250 

Lúa dài 5.700 - 5.800 5.700 – 5.800 5.350 – 5.450 

Gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm 7.000 - 7.100 7.000 – 7.100 6.750 – 6.850 
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Gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm 6.800 - 6.900 6.700 – 6.800 6.600 – 6.700 

Gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại 

mạn 

7.950 - 8.050 7.850 – 7.950 7.950 – 8.050 

Gạo 15% tấm 7.750 - 7.850 7.700 – 7.800 7.550 – 7.650 

Gạo 25% tấm 7.600 - 7.700 7.550 – 7.650 7.250 – 7.350 

Nguồn: Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) 

II. CUNG – CẦU 

Cung – cầu lúa gạo trên thị trường thế giới quý II không có nhiều biến động. Hạn 

hán xảy ra ở nhiều nước sản xuất lớn, nhưng sẽ ảnh hưởng nhiều vào những 

tháng tới, còn hiện tại nguồn cung khá ổn định. Chính phủ Thái Lan tích cực bán 

gạo tồn trữ, nhưng là gạo chất lượng thấp. Nhu cầu tiếp tục yếu, các nước nhập 

khẩu lớn vẫn đứng ngoài thị trường.  

1. Các nước xuất khẩu chủ chốt  

1.1. Ấn Độ 

Ấn Độ đã nâng giá thu mua gạo thêm 60 rupee/100 kg (khoảng 4,3%) lên 1.470 

rupee (21,89 USD)/100 kg, theo Bộ trưởng Nông nghiệp Radha Mohan Singh. 

Quốc gia sản xuất gạo lớn thứ 2 thế giới này mua gạo từ nông dân để đưa vào 

kho dự trữ, trong chương trình bình ổn giá lương thực.  

Ấn Độ sẽ sớm hoàn tất hợp đồng xuất khẩu gạo phi – basmati với Indonesia theo 

hợp đồng chính phủ, một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết. Nông dan Ấn Độ 

sẽ bắt đàu trồng lúa từ tháng 6 và sẽ thu hoạch vào tháng 10.  

1.2. Thái Lan 

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tăng nhanh từ tháng 4 do lo thời tiết khô hạn ảnh 

hưởng tới việc trồng lúa. Trong nửa đầu năm 2016, giá gạo Thái Lan đã tăng gần 

20%, hiện đang ở mức cao nhất gần 2 năm, là lần đầu tiên tăng mạnh như vậy 

trong vòng 8 năm qua.  

Thái Lan đã bị hạn hán nặng từ năm 2015 và tình hình năm 2016 vẫn chưa được 

cải thiện. Sản lượng gạo của nước này dự báo sẽ giảm năm thứ 2 liên tiếp. Bộ 

Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng gạo Thái Lan tài khoá 2016 sẽ chỉ 

đạt 15,8 triệu tấn, tức là giảm 16% so với năm trước. USDA dự báo tồn trữ gạo 

Thái Lan sẽ giảm gần 50% trong năm 2016 xuống 5,2 triệu tấn do sản lượng 

trong nước sẽ giảm xuống mức thấp nhất 5 năm là 15,8 triệu tấn.  
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Vào cuối tháng 4/2016, Chính phủ Thái Lan đã thông báo kế hoạch bán toàn bộ 

11,4 triệu tấn gạo dự trữ tới với mục tiêu thu về 100 tỷ baht (2,84 tỷ USD). Đây 

là lần bán gạo ra thị trường thế giới lớn chưa từng có trong lịch sử xuất khẩu lúa 

gạo của quốc gia Đông Nam Á này. 

Ngày 13/6, Bí thư Thường trực Bộ Thương mại Thái Lan, bà Chutima 

Boonyaprapas cho biết bộ này đặt mục tiêu bán 10 triệu tấn gạo còn trong các 

kho dự trữ của nước này trong năm nay.  

Dự trữ lúa gạo của Thái Lan hiện là 18,7 triệu tấn, từ các chương trình mua tạm 

trữ khác nhau mua gạo từ nông dân với giá cao 40% so với giá thị trường trong 

các năm từ 2011-2014. Sau cuộc đảo chính tháng 5/2014, Thái Lan đã bán tổng 

cộng 6,12 triệu tấn gạo, thu về 15 tỷ baht. 

Theo bà Chutima, lượng gạo tồn kho hiện nay được chia làm 3 loại: hơn 6 triệu 

tấn loại PAA (chất lượng tốt); 2 triệu tấn loại C không thích hợp cho tiêu dùng; 2 

triệu tấn đã mục nát phục vụ mục đích công nghiệp (như sản xuất ethanol).  

Mới đây, Bộ Tài chính Thái Lan thông báo đã thông qua một loạt biện pháp trị 

giá khoảng 1,3 tỷ USD giúp người trồng lúa đang gặp rất nhiều khó khăn trước 

khi được thu hoạch lúa.  



6 

 

Quốc gia Đông Nam Á này đã bị hạn hán nặng nề nhất trong vòng nhiều thập kỷ. 

Hạn hán làm giảm 1,82 triệu tấn gạo Thái kể từ tháng 10/2015, theo Bộ Nông 

nghiệp và HTX nước này.  

Những biện pháp vừa được thông qua trị giá khoảng 45,58 tỷ baht (1,3 tỷ USD) 

nhằm hỗ trợ nông dân khi họ thu hoạch vụ lúa sắp tới (tháng 10) niên vụ 

2016/17, bao gồm các khoản trợ cấp trực tiếp trị giá 1.000 baht  (28,43 USD) 

cho mỗi rai lúa (1 rai = 0,17 ha) và mỗi hộ gia đình được hỗ trợ cho tối đa 10 rai.  

Bộ trưởng Tài chính Apisak Tantivorawong cho biết 3,7 triệu hộ gia đình sẽ 

được nhận trợ cấp, trị giá tổng cộng 37,86 tỷ baht.  

Những hỗ trợ khác bao gồm tập huấn cho những nông dân có thu nhập thấp về 

tài chính và sản xuất, và 2 tỷ baht dành cho chương trình bảo hiểm lúa gạo.  

1.3. Việt Nam 

Sản xuất: Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, tổng diện tích xuống giống vụ thóc Đông Xuân 2015-2016 ở Đồng bằng 

sông Cửu Long đạt trên 1,5 triệu ha, tăng khoảng 10.000 ha so với vụ Đông 

Xuân 2014-2015. 

Tuy nhiên, sản lượng thóc thu hoạch chỉ đạt trên 10,4 triệu tấn, giảm 713.000 tấn 

so với vụ đông xuân 2014-2015, hạn hán và xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến 

93.989 ha thóc Đông Xuân 2015-2016 ở Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có 

85.000 ha bị thiệt hại. Nguyên nhân do hạn hán và xâm nhập mặn diễn biến phức 

tạp khiến thóc gieo sạ bị thiệt hại, làm sản lượng sụt giảm theo. 

Sản lượng lúa Việt nam năm nay chức chắn sẽ giảm lần đầu tiên kể từ 2015 sau 

đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 90 năm, nhưng mức độ giảm sẽ được 

hạn chế bởi nông dân có kế hoạch tăng diện tích lúa vụ cuối năm.  

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai dự án trọng điểm 

thuộc Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030. Theo đó, đến năm 2030, gạo Việt Nam trở thành thương hiệu hàng 

đầu thế giới về chất lượng, an toàn thực phẩm. 

Mục tiêu chung của Đề án là xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam nhằm định vị 

giá trị, hình ảnh sản phẩm gạo Việt Nam, nâng cao sự nhận biết của các nhà sản 

xuất, nhập khẩu, phân phối và người tiêu dùng trong nước và ngoài nước đối với 

các sản phẩm gạo của Việt Nam, tạo cơ sở để củng cố và phát triển thị trường, 

nâng cao giá trị gia tăng, thị phần và sức cạnh tranh của sản phẩm gạo Việt Nam. 

Xuất khẩu: Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, ước tính xuất khẩu gạo 

trong 6 tháng đầu năm của cả nước đạt 2,732 triệu tấn và dự kiến trong 6 tháng 

cuối năm xuất khẩu thêm 2,97 triệu tấn; trong đó, ưu tiên xuất khẩu gạo thơm, 
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gạo chất lượng cao nhằm nâng giá trị. Như vậy, tổng lượng xuất khẩu gạo năm 

nay sẽ tương đương với xuất khẩu gạo của năm 2015. 

Theo thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, 

lượng gạo xuất khẩu đạt 2,282 triệu tấn, tăng 9,71%, trị giá FOB tăng 11,29%, trị 

giá CIF tăng 12,29% so với cùng kỳ năm ngoái; giá FOB bình quân tăng 6,06 

USD/tấn. 

Dự kiến xuất khẩu gạo trong tháng 6 đạt khoảng 450.000 tấn, cộng với lượng 

gạo đã xuất khẩu 5 tháng đầu năm, tổng lượng gạo xuất khẩu trong 6 tháng đầu 

năm đạt 2,732 triệu tấn. 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam xuất khẩu 

2,750 triệu tấn lúa, gạo, xấp xỉ cùng kỳ năm 2015. Trong 6 tháng cuối năm, khả 

năng còn xuất khẩu được khoảng 3,9 triệu tấn, nếu như trong vụ Thu Đông, Mùa 

2016 các địa phương tổ chức sản xuất tốt, tăng sản lượng lúa gạo, nhất là các loại 

gạo thơm, gạo chất lượng cao, sẽ có nguồn nguyên liệu để xuất khẩu số lượng 

lớn hơn. Đáng chú ý là tỷ lệ gạo thơm giống Jasmine xuất khẩu đã tăng lên từ 

22% lên 29% trong năm nay. Tỷ lệ xuất khẩu lúa nếp cũng tăng nhanh số lượng 

và theo đó, từ chiếm 6,58% tổng lượng xuất khẩu gạo năm 2015 nhưng trong 6 

tháng đầu năm đã chiếm 16% tổng số lượng xuất khẩu gạo. 

1.4. Campuchia  

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Nông nghiệp Campuchia, kim ngạch 

xuất khẩu gạo của nước này trong 5 tháng đầu năm nay đạt 234.328 tấn, giảm 

3,7% so cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu gạo sang thị trường EU đang bị đe dọa 

nếu EU đồng ý với yêu cầu của Italy là hạn chế nhập khẩu gạo từ các nước kém 

phát triển (LDCs). Italy vốn là nước sản xuất gạo cao cấp hàng đầu của châu Âu 

và lượng gạo Italy xuất khẩu sang thị trường EU đang ngày càng gia tăng. Hiện 

Italy đang thúc đẩy EU cắt giảm nhập khẩu gạo từ các nước LDC châu Italy Á 

nhằm bảo vệ thị trường gạo nội địa của Italy – thị trường vốn có vẻ ngày càng 

phát triển hơn. 

Ngành lúa gạo Campuchia đang phải đối mặt với những khó khăn như giá điện 

và chi phí sản xuất cao, dịch vụ vận tải, hậu cần còn yếu kém. 

1.5. Nhật Bản 

Sẽ có thêm nhiều hãng bán buôn gạo Nhật Bản bắt đầu xuất khẩu sản phẩm sang 

Trung Quốc trong năm nay để bù đắp việc nhu cầu trong nước sụt giảm.  

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện chỉ cho phép Liên đoàn Hiệp hội các Hợp tác 

xã Nông nghiệp Quốc gia – hiệp hội nông dân toàn quốc Nhật Bản, gọi là Zen-

Noh, xuất khẩu gạo sang thị trường này.  
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5 công ty bán buôn gạo Nhật Bản sẽ bắt đầu xuất khẩu gạo sang Trung Quốc, 

sớm nhất là trong mùa hè này. 5 công ty -- Kitoku Shinryo, Hokuren, Shinmei 

Holding, Senda Mizuho và Syokuren Hokkaido – đang tận dụng cơ hội nhu cầu 

tiêu thụ gạo ngon ở Trung Quốc gia tăng.  

Các chuyến gạo đầu tiên sẽ cập cảng Đại Liên. Kitoku Shinryo có kế hoạch xuất 

4 tấn gạo Yumepirika – một loại gạo sản xuát ở đảo Hokkaido phía bắc Nhật 

Bản, còn Syokuren Hokkaido có kế hoạch xuất khoảng 15 tấn gạo. Một lãnh đạo 

của Syokuren Hokkaido cho biết: “Chúng tôi đang thương lượng về các chi tiết 

hợp đồng với khách hàng của chúng tôi (ở Trung Quốc.” 

Theo Bộ Nông nghiệp của Nhật Bản, vì lý do kiểm dịch Trung Quốc hiện chỉ 

chấp nhận gạo sản xuất từ một nhà máy ở Kanagawa Prefecture, phía nam Tokyo 

– chi nhánh của Zen-Noh. 

Gạo trồng ở khu vực Fukushima của Nhật Bản – nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề 

bởi cuộc khủng hoảng hạt nhân năm 2011 – cũng sẽ được trở lại thị trường EU, 

bắt đầu từ Anh, kể từ tháng 7.  

Tổng cộng 1,9 tấn gạo Fukushima có tên Ten no Tsubu sẽ được bán ở London, 

đưa Anh trở thành quốc gia EU đầu tiên nhập khẩu gạo của khu vực này kể từ 

sau thảm hoạ nguyên tử.  

2. Các nước nhập khẩu chủ chốt 

2.1. Philippine 

Thông tin mới nhất Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Emmanuel Pinol cho 

biết, tại thời điểm hiện tại nước này chưa cần gấp rút nhập khẩu gạo bởi nguồn 

cung trong nước dồi dào vẫn đủ đáp ứng nhu cầu người dân, ít nhất trong khoảng 

ba tháng tới. 

Tổng thống mới đắc cử Rodrigo Duterte đang hướng đến mục tiêu đưa 

Philippines trong thời gian từ 1 đến 2 năm tới trở thành nước có khả năng tự 

cung tự cấp gạo, trong bối cảnh trung bình mỗi năm đất nước này vẫn phải nhập 

khẩu hơn 1 triệu tấn gạo, chủ yếu từ Việt Nam và Thái Lan. 

Từ trước tới nay, nhập khẩu gạo luôn là vấn đề nhạy cảm đối với Philippines, 

trong bối cảnh một nửa dân số của nước này hoạt động trong lĩnh vực nông 

nghiệp. 

Theo dự báo mới nhất của USDA, năm nay Philippines có thể sẽ cần nhập khẩu 

2 triệu tấn gạo – mức cao nhất trong vòng sáu năm trở lại đây, do hạn hán gây 

thiệt hại tới mùa màng trong nước. 

Đầu tháng 6, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết chính phủ 

Philippines rất quan tâm tới những nỗ lực bán gạo dự trữ của Thái Lan, mặc dù 
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lãnh đạo nông nghiệp nước này nói rằng họ không cần nhập khẩu thêm vào lúc 

này.  

Hồi tháng 4, Bangkok đã thông báo kế hoạch bán 11,4 triệu tấn gạo dự trữ còn 

lại trong vòng 2 năm.  

 
2.2. Trung Quốc 

Trung Quốc, khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam, được dự báo sẽ tăng nhập 

khẩu gạo, nhưng hiện vẫn chưa tích cực mua.  

Ngày 2/6 Trung Quốc đã bán đấu giá tổng cộng 2.831 tấn gạo từ kho dự trữ, 

chiếm 0,19% trong tổng số gạo mở bán, theo Trung tâm Thương mại Ngũ cốc 

Quốc gia. Gạo này sản xuất từ năm 2014, được bán với giá trung bình 2.810 

nhân dân tệ (427,13 USD)/tấn tại tỉnh miền đông An Huy.  

Thống kê nhập khẩu gạo của Trung Quốc tháng 5/2016 và 5 tháng đầu năm 

-  Số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. (Các so sánh tính theo 

phần trăm, so với cùng kỳ năm trước) 

Thị trường  Tháng 5 Tháng 1-5 

 Tấn +/-(%) Tấn +/-(%) Tấn 

 Tổng cộng  432.866 24,61 435,73 1.772.680 75,26 

 Việt Nam  169.331  -28,58 479,23 749.132  36,3 

 Pakistan 128.578 224,4 358,03 448.188  261,95 

Thái Lan 123.883  112,85 453,13 478.159  92,8 

 Campuchia 7.301  -21,39 514,68  58.244  -27,15 

 Myanmar  3.500  548,15 370,86  33.488  6.101,48 

 Lào 236  -90,92 617,85 4.238  -53,65 
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 Đài Loan  37 28,29 2.418,92 106  -12,26 

 Nhật Bản  0  -99,47  0  58  -31,27 

 Nga - -  - 931  378,37 

Hàn Quốc   - -  - 137 - 

III. CHÍNH SÁCH 

Nghị định thư về xuất khẩu gạo sang Trung Quốc: Gỡ khó cho gạo Việt 

Nam 

Nhằm đảm bảo an toàn việc nhập khẩu gạo Việt Nam vào Trung Quốc, ngăn 

chặn sinh vật gây hại xâm nhập, bảo đảm cho sức khỏe động thực vật, căn cứ 

vào kết quả phân tích nguy cơ dịch hại và các nguyên tắc của “Hiệp định về việc 

áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật”, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm 

dịch Trung Quốc đã thống nhất ký kết Nghị định thư trên vào ngày 30/5/2016 và 

có hiệu lực ngay sau khi ký kết. 

Theo ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn), Nghị định này là Nghị định sửa đổi một số điều Nghị định 

thư này đã được ký vào ngày 7/10/2004. 

Trong đó, có một điều khoản yêu cầu khi gạo xuất khẩu sang Trung Quốc ngoài 

vấn đề kiểm dịch thực vật, phải được xử lý bằng phương pháp xông hơi tiệt trùng 

và do một đơn vị thuộc Nhà nước thực hiện. 

Khi đó, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC) vẫn thuộc Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, tuy nhiên vài năm trở lại đây, công ty này đã chuyển đổi 

hình thức sở hữu và phía Trung Quốc lấy lí do này để yêu cầu hai bên phải sửa 

đổi lại Nghị định thư. 

Ông Trung cho biết “Trong thời gian sửa đổi Nghị định thư, VFC vẫn thực hiện 

công tác khử trùng nhưng dưới sự giám sát của Công ty Giám định Trung Quốc 

(CIC). Điều này gây mất thời gian, đội chi phí lên rất nhiều và đẩy xuất khẩu gạo 

vào thế bị động. 

Do đó, khi Nghị định thư mới được ký kết đã gỡ khó cho hoạt động xuất khẩu 

gạo sang thị trường này. Đặc biệt, điều 5 và điều 6 của Nghị định này quy định 

rõ việc giám sát quá trình khử trùng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ do Cục 

Bảo vệ thực vật thực hiện thay vì phải lệ thuộc vào sự giám sát của một công ty 

Trung Quốc”. 

Cục Bảo vệ Thực vật đã chỉ định 9 đơn vị khử trùng và phối hợp với VFA lập 

danh sách doanh nghiệp có đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc để Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn gửi cho phía Trung Quốc thẩm định và công 
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nhận. Trong trường hợp nếu các lô hàng gạo xuất khẩu có vi phạm, ví dụ như có 

sâu mọt, lập tức họ dừng ngay, không cho xuất tiếp. 

Tuy nhiên, phía Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc khi phát hiện sai phạm thì 

thông báo cho Chính phủ Việt Nam. Phía Việt Nam sẽ có biện pháp khắc phục. 

Phía Trung Quốc cũng đã có kế hoạch sang kiểm tra vùng trồng, nhà máy chế 

biến, kho gạo của các doanh nghiệp. 

IV. DỰ BÁO 

Giá gạo xuất khẩu trên thị trường châu Á bắt đầu có sự điều chỉnh giảm nhẹ. 

Việt Nam sắp vào vụ thu hoạch lúa, nguồn cung sẽ tăng lên, giá có thể sẽ giảm 

nếu vẫn thiếu vắng khách hàng quốc tế.  

Một số nhà phân tích dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ giảm xuống 6,44 triệu 

tấn trong năm 2016, do hạn hán ở ĐBSCL. Reuters dẫn lời ông Phạm Quang 

Diệu, nhà phân tích cấp cao của AgroMonitor Co. cho rằng xuất khẩu gạo qua 

biên giới, chủ yếu sang Trung Quốc, năm nay sẽ giảm 20,3% so với năm ngoái, 

xuống 1,45 triệu tấn.  

Trong báo cáo vừa công bố, Uỷ ban Ngũ cốc Quốc tế (IGC) dự báo do ảnh 

hưởng của thời tiết đến khu vực châu Á, tồn trữ gạo toàn cầu năm 2015/16 sẽ 

giảm gần 10% so với năm trước. Dự báo cụ thể của IGC về thị trường gạo thế 

giới như sau (triệu tấn) 
 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

    Dự báo T4 Dự báo T5 

Sản lượng 478 479 473 485 486 

Thương mại 42 42 42 42 42 
Tiêu thụ 478 481 483 489 488 
Tồn trữ cuối vụ 114 112 101 94 99 
+/- so với vụ trước 0 -2 -10  -2 
Các nước XK chủ chốt 38 32 21 19 18 
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